
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Olivia Andersson & Hanna Klintberg 

 
“Att bli sedd, hörd och bekräftad” 

 
En kvalitativ studie om chefer och medarbetares 
upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet 

 
 

“To be seen, heard and recognised” 
 

A qualitative study about managers’ and employees’ 
experiences of health promoting leadership 

 
 

Arbetsvetenskap 
C-uppsats 

 
 

 

 

 

Termin: VT-2019 

Handledare: Carin Håkansta 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka vår kontaktperson på Kungsbacka kommun för all hjälp vi fått under 

uppsatsen. Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som var med och deltog i studien, vår 

studie hade inte varit genomförbar utan er. Vi vill också tacka Kungsbacka kommun för att vi 

fick möjligheten att göra vår studie hos er. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Carin 

Håkansta som stöttat och hjälpt oss under hela C-uppsatsarbetets gång.  

 

I vår uppsats har vi hela tiden arbetat tillsammans. De delar en av oss från början skrivit har vi 

sedan tillsammans omformulerat samt redigerat så många gånger att vi nu inte längre kan utläsa 

vem som skrivit vad. Vi tar därför gemensamt ansvar för uppsatsens alla delar.  

 

Karlstad, maj 2018 

 

Olivia Andersson och Hanna Klintberg 

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie tar sig an upplevelsen av det hälsofrämjande ledarskapet bland chefer och 

medarbetare i en kommun. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för chefer och 

medarbetares upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos 

medarbetare samt vilka faktorer som upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en 

kommun. Den teoretiska referensram som presenteras i studien berör centrala begrepp som 

hälsa, välbefinnande, hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande ledarskap. I den teoretiska 

referensramen redogörs det även för krav-, kontroll-och socialt stödmodellen, känsla av 

sammanhang, ledarskapet, ledarskapsstilar och faktorer som kan vara hälsofrämjande i 

ledarskapet. Detta för att skapa grundläggande kunskap om vad det hälsofrämjande ledarskapet 

kan innebära. Studien utfördes genom en kvalitativ metod med nio respondenter, chefer samt 

medarbetare intervjuades. Dessa respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Det 

insamlade materialet har kodats för att finna teman och utifrån kodningen påbörjades 

analysarbetet. Resultatet vi fann var olika beskrivningar av hälsofrämjande ledarskap där ett 

centralt begrepp var tydlighet. Vi fann även att cheferna arbetar med det hälsofrämjande 

ledarskapet främst genom att vara ett föredöme. Medarbetarna har mindre insikt i det 

hälsofrämjande ledarskapet än vad cheferna har. Vi fann att chefernas och medarbetarnas 

upplevelse är att centrala delar i hälsofrämjande ledarskap är hög egenkontroll, stöd från chefen, 

delaktighet och fungerande kommunikation. Den första slutsatsen som kan dras är att bli sedd, 

hörd och bekräftad är betydelsefullt i ett hälsofrämjande ledarskap. Den andra slutsatsen är att 

ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa. Slutligen kan vi dra slutsatsen att viktiga delar i det 

hälsofrämjande ledarskapet är att möjliggöra egenkontroll, stöd, delaktighet och 

kommunikation.  

 

 

Nyckelord: hälsa, hälsofrämjande, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

FÖRORD 

SAMMANFATTNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 1 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 3 

1.3 DISPOSITION .................................................................................................................................. 3 

2. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................... 4 

2.1 CENTRALA BEGREPP ...................................................................................................................... 4 

2.2 KRAV-, KONTROLL- OCH SOCIALT STÖDMODELLEN ..................................................................... 7 

2.3 KASAM, KÄNSLA AV SAMMANHANG .......................................................................................... 9 

2.4 LEDARSKAPET ............................................................................................................................. 11 

2.5 LEDARSKAPSSTILAR .................................................................................................................... 12 

2.6 FAKTORER SOM KAN VARA HÄLSOFRÄMJANDE I LEDARSKAPET ................................................ 14 

3. METOD ............................................................................................................................................ 17 

3.1 VAL AV METOD ............................................................................................................................ 17 

3.2 URVAL ......................................................................................................................................... 18 

3.3 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDER ............................................................................................ 19 

3.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ............................................................................................... 19 

3.5 GENOMFÖRANDE AV ANALYS ..................................................................................................... 20 

3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................... 22 

3.7 GENERALISERBARHET ................................................................................................................. 23 

3.8 ETISKA ASPEKTER ....................................................................................................................... 24 

4. ANALYS OCH RESULTAT .......................................................................................................... 26 

4.1 INNEBÖRDEN AV LEDARSKAP OCH DESS PÅVERKAN PÅ MEDARBETARES HÄLSA I KOMMUNEN . 26 

4.2 INNEBÖRDEN AV DET HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAPET FÖR CHEFER OCH MEDARBETARE I 

KOMMUNEN ....................................................................................................................................... 27 

4.3 CHEFERS ARBETE MED DET HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAPET I KOMMUNEN ............................ 29 

4.4 LEDARSKAPSSTILAR SOM KAN IDENTIFIERAS I ARBETET MED DET HÄLSOFRÄMJANDE 

LEDARSKAPET I KOMMUNEN ............................................................................................................. 32 

4.5 VIKTIGA DELAR I DET HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAPET ........................................................... 34 

4.6 CENTRALA FAKTORER FÖR UPPLEVELSEN AV EN GOD HÄLSA PÅ ARBETET ................................ 37 

5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION ......................................................................................... 41 

5.1 SLUTSATSER ................................................................................................................................ 41 

5.2 DISKUSSION ................................................................................................................................. 44 

BILAGOR: ........................................................................................................................................... 50 

BILAGA 1 ........................................................................................................................................... 50 

BILAGA 2 ........................................................................................................................................... 51 

BILAGA 3 ........................................................................................................................................... 53 

 
ILLUSTRATIONER 

FIGUR 1 - TEORI OM KÄNSLA AV SAMMANHANG, s 10 

TABELL 1- KODNINGSPROCESSEN, s 21 



 

 

1 

1. Inledning  

 

 

Inledningsvis redogör vi för bakgrunden och varför vi tycker att vårt ämne är intressant att 

undersöka. Sedan beskrivs syftet med studien samt våra frågeställningar. Slutligen berättar vi 

kort om uppsatsens disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Hälsa på arbetet 

Många gånger ställer vi oss frågan vilken roll arbetet har i människors liv (Hanson 2004, s 17). 

Det ska finnas balans i arbetsbelastningen och rätt förutsättningar för medarbetare. Arbetet ska 

även vara trivsamt, medarbetare ska kunna känna arbetsglädje och stolthet över sitt arbete. 

Hanson (2004, s 19) framhåller att det finns tre grundläggande områden som måste uppfyllas 

för att en organisation ska fungera och uppnå framgång. Dessa tre områden är kvalitet på det 

som produceras, medarbetare som trivs samt ekonomi. För att kunna uppfylla dessa tre områden 

behövs ett gott ledarskap (Hanson 2004, s 19). Denna uppsats fokuserar på ledarskapet och hur 

det kan främja hälsa hos medarbetare. 

 

Det är idag viktigt, sett till lagen, att jobba med hälsa och att förebygga ohälsa. I kapitel tre, 

andra paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står det att: “Arbetsgivaren ska vidta alla 

åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (3 

kap 2§ Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160). Detta förtydligas i arbetsmiljöverkets föreskrifter 

gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. I AFS 2001:1 (SAM) betonas vikten av arbetsgivarens 

ansvar när det kommer till att undersöka, förebygga och åtgärda arbetsmiljön så arbetstagare 

undviker att bland annat drabbas av ohälsa till följd av arbetet. I arbetsmiljöverkets föreskrifter 

om organisatorisk och social arbetsmiljö står det beskrivet om bland annat krav i arbetet, 

ansvarsfördelning och kunskaper (AFS 2015:4). Enligt 9§ AFS 2015:4 (OSA) ska arbetsgivaren 

se till att de krav och arbetsuppgifter som en medarbetare har i sin yrkesroll ska vara lämpliga 

och inte innebära för stor arbetsbelastning. Det är således enligt oss relevant att arbeta med 

medarbetares hälsa, eftersom lagen är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. 

 

I den akademiska världen har intresset enligt Angelöw (2002, s 17f) ökat för att undersöka 

fenomen som positivt påverkar motståndskraft och hälsa bland människor. Tidigare har fokus 

legat mer på problem och brister, detta har således tidigare varit det intressanta men Angelöw 

(2002, s 17f) framhåller att det har förändrats. Inom beteendevetenskap och inom 

arbetslivspsykologi i synnerhet, har det blivit ett större fokus på vikten av välmående hos 

individer (Avey, et al. 2010). Det är både psykisk och mental hälsa som är i fokus. Ett faktum 

som har lyfts är att ett bra välmående resulterar i positiva resultat i flera delar av livet, inklusive 



 

 

2 

arbetsplatsen (Avey, et al. 2010). På grund av att det är aktuellt att forska kring välmående och 

hälsa anser vi att det även intressant att se hur ledarskap kan främja hälsa i praktiken. 

 

Ledarskapet har en stor påverkan på hälsa  

Forskning pekar på att ledarskap har en stor påverkan på medarbetarnas välmående och hälsa 

(Kelloway & Barling, 2010; Skakon, et al. 2010). Skakon, et al. (2010) kunde i sin 

undersökning visa på att ledarens stress och välbefinnande är kopplat till medarbetarnas stress 

och välbefinnande, det vill säga att de påverkar varandra. Vidare kunde Skakon, et al. (2010) 

även finna att chefens ledarskapsstil påverkar medarbetares stress och välbefinnande. Kelloway 

och Barling (2010) menar att länken mellan ledarskap och hälsa i organisationen är tydlig, 

därför föreslår de att fokus bör vara på interventioner inom arbetsmiljö och hälsa. För att 

ytterligare belysa ledarens roll framkom det i en rapport av Arbetsmiljöverket (2012) att 

ledarskapet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vidare har ett bra 

ledarskap en positiv effekt när det kommer till välmående och hälsa hos individer. Ljusenius 

och Rydqvist (1999, s 11) anser att chefen har en viktig roll, vilket överensstämmer med det 

som tidigare nämnts. De påstår att:  

 

På en kontorsarbetsplats, där man inte kan bli skadad av asbest, tunga lyft eller buller, är 

det sannolikt chefen som utgör den främsta arbetsmiljöfaktorn, på gott och ont. Inget kan 

väl vara så livgivande som en verkligt bra chef och ingenting kan vara så förödande som 

en riktigt dålig sådan (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 11).  

 

Hälsofrämjande ledarskap 

Hälsofrämjande ledarskap är något som flera arbetsplatser använder sig av för att sänka 

sjukfrånvaron (Erikson, et al. 2010). Dellve (2007) har genomfört ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt kring ledarutveckling i hälsofrämjande ledarskap. Detta projekt hade till 

syfte att stärka det hälsofrämjande ledarskapet och ge ledare verktyg för hur de genom sitt 

ledarskap kan förbättra hälsan bland medarbetare (Dellve, 2007). Att arbeta med att främja 

hälsa är något som Göteborgsregionen gör och för närvarande pågår projektet HälsoGreppet 

(Göteborgsregionen 2019). Detta är ett projekt som sponsras av Europeiska socialfonden (ESF) 

men även Försäkringskassan, Götalandsregionen och Göteborgsstad medverkar som 

samarbetspartners. Anledningen till satsningen med projektet är att sjukfrånvaron ökar bland 

medarbetare i Göteborgsregionen. Enligt Göteborgsregionens kartläggning som gjorts varje år 

de senaste 16 åren ökar sjukfrånvaron stadigt varje år i regionen (Göteborgsregionen 2017). Ett 

av delmålen i HälsoGreppet är att öka chefers kunskap om ledarskapets påverkan på hälsa, så 

kallat hälsofrämjande ledarskap (Göteborgsregionen 2019). Delmålet hälsofrämjande ledarskap 

är det som Kungsbacka kommun har fokuserat på. Det är även på Kungsbacka kommun som 

vår studie har genomförts. 

 

Cheferna i Kungsbacka kommun har gått en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Eftersom 

hälsofrämjande ledarskap är något som det arbetas med just nu i Kungsbacka kommun är vi 
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intresserade av att ta reda på vad det egentligen innebär enligt cheferna och medarbetarna samt 

hur medarbetarna påverkas av det.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad förståelse för chefer och medarbetares 

upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos medarbetare samt 

vilka faktorer som upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en kommun. 

 

Denna studie tar sig an följande frågor: 

 

 Hur ser chefer och medarbetare i kommunen på innebörden av hälsofrämjande 

ledarskap? 

 På vilket sätt arbetar cheferna i kommunen med det hälsofrämjande ledarskapet? Hur 

påverkar chefens ledarskap medarbetare? 

 Vad upplever chefer och medarbetare i kommunen är viktiga delar i ett hälsofrämjande 

ledarskap?  

 

1.3 Disposition 

 

Denna uppsats är strukturerad på följande sätt: i del två presenteras den teoretiska 

referensramen, som tar upp teorier och begrepp vi anser är av relevans för att kunna skapa sig 

en uppfattning om vår studie. I del tre presenteras den metod vi valt att använda oss av, hur 

urvalet genomförts samt hur vi beaktat de olika etiska aspekterna i samband med en kvalitativ 

studie. I den fjärde delen av uppsatsen redogör vi för vårt resultat av intervjuerna och analyserar 

dem utefter den teoretiska referensramen. Den femte och sista delen innehåller en redogörelse 

av vår diskussion, där vi kort beskriver och diskuterar resultatet. Avslutningsvis lägger vi fram 

förslag på vidare forskning som kan vara intressant.  
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2. Teoretisk referensram  

 

 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska bakgrunden. Först förklaras de centrala begreppen 

och hur vi väljer att definiera dem. Sedan går vi in på krav-, kontroll- och socialt stödmodellen 

samt Känsla av sammanhang (KASAM). Vidare tar vi även upp ledarskap och några 

ledarskapsstilar. Slutligen redogör vi för några faktorer som kan påverka arbetsmiljön och 

ledarskapet.  

 

 

2.1 Centrala begrepp 

 

Vi börjar med att gå igenom de centrala begreppen som finns för vår studie. Detta för att 

klargöra vad vi menar med begreppen och vilken relevans de har för denna studie. Begreppen 

som tas upp är hälsa, välbefinnande, hälsofrämjande arbete samt hälsofrämjande ledarskap. 

 

Hälsa  

Begreppet hälsa har generellt en mer medicinsk betydelse och den kroppsliga hälsan har fått ett 

stort fokus (Winroth & Rydqvist 2008, 9ff). Ohälsa kan i hög grad kopplas till brist på balans 

mellan krav och resurser, ett högt tempo och villkoren i arbetslivet (Winroth & Rydqvist 2008, 

9ff). Det vill säga saker som inte har med det medicinska och framförallt inte med det kroppsliga 

att göra.  

 

Det blir något komplext när en definition av hälsa ska göras. World health organization (WHO) 

fastställde 1948 följande definition av hälsa: “Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, mental 

och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp” (WHO 1948, 

egen översättning). Detta är en relativt gammal definition men den används än idag. Menckel 

och Österblom (2000, s 17f) påpekar att WHO:s definition fått mycket kritik främst för att den 

innefattar allt och är för bred för att kunna bidra med klarhet till vad hälsa är. Vidare konstaterar 

även Winroth och Rydqvist (2008, s 14ff) att hälsa är något svårdefinierat. De påpekar att om 

en definition ska göras krävs att både de inre och yttre aspekterna räknas med, det vill säga 

hälsa både i ett psykiskt och fysiskt avseende. Deras definition är således: “Hälsa är att må bra 

- och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav - och för att kunna förverkliga 

personliga mål “(Winroth & Rydqvist 2008, s 18). Trots den kritik som lyfts fram mot WHO:s 

definition är det den vi har valt att använda oss av när vi definierar hälsa. Detta eftersom det är 

den definition som används i den litteratur som vi har tagit del av. Vi har därför tillämpat 

WHO:s definition i studien och väljer att använda den som utgångspunkt i analysen. 
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Välbefinnande 

Ett annat begrepp som kan ses som närbesläktat med hälsa är välbefinnande. Vi väljer att ta upp 

välbefinnande eftersom detta ord ofta uppkommer i samband med hälsofrämjande ledarskap. 

Hanson (2004, s 59f) hävdar att välbefinnande innebär en persons egen upplevelse av att må 

bra eller dåligt. Ljusenius och Rydqvist (1999, s 17) förklarar att välbefinnande är en viktig 

aspekt för att vi ska klara vardagen på ett bra sätt. Välbefinnande blir således ytterligare en del 

i begreppet hälsa (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 17; Hanson 2004, s 59f). Begreppet går även 

samman med både fysiska, psykiska och sociala faktorer i vardagslivet. För individen är det 

viktigt att ha bra relationer i både arbetet och privatlivet för ett bra välbefinnande (Ljusenius & 

Rydqvist 1999, s 17). Vidare påstår Ljusenius och Rydqvist (1999, s 30f) att det krävs nya 

tankegångar för olika situationer och fler snabba beslut. Det blir högre krav på delegering, 

engagemang men också möjlighet till personlig utveckling för individen. Ljusenius och 

Rydqvist (1999, s 31) uttrycker det som: “att känna att man kan påverka sin egen situation och 

i detta fall sitt eget arbete är en starkt hälsofrämjande faktor” (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 

31). Vi har i arbetet främst valt att använda oss av ordet hälsa men ser begreppet välbefinnande 

som en del av begreppet hälsa. 

 

Hälsofrämjande arbete 

Vi vill även belysa begreppet hälsofrämjande arbete eftersom vi anser att det är betydande att 

redogöra för i vår studie. Vi anser det relevant att redogöra för detta begrepp eftersom det ofta 

uppkommer i samband med och kan sammankopplas med det hälsofrämjande ledarskap.  

 

Hanson (2004, s 179) hävdar att hälsofrämjande arbete handlar om en beskrivning av vad 

organisationen vill göra och vilket resultat de vill uppnå. Med detta menas att hälsofrämjande 

arbete kan uppnås genom exempelvis en handling, en åtgärd eller arbetsmiljön. Hälsofrämjande 

kan definieras på olika sätt och det finns olika sätt att främja hälsa på. Ett hälsofrämjande arbete 

innebär att fokus ligger på olika faktorer som verkar tillsammans för ökad hälsa (Winroth & 

Rydqvist 2008, s 26ff). Det skulle vidare kunna handla om olika strategier för att arbeta med 

samspelet mellan ledare och medarbetare. Det handlar enligt Winroth och Rydqvist (2008, s 

26ff) om att urskilja hur nuläget ser ut, det vill säga hur ser det ut med hälsan i organisationen 

just nu. Detta för att kunna arbeta på ett sätt som främjar hälsa hos medarbetare (Winroth & 

Rydqvist 2008, s 26ff). Menckel och Österblom (2000, s 25ff) hävdar att hälsofrämjande arbete 

innefattar sådant som bidrar och stödjer att medarbetare mår bra på arbetet. De betonar dock att 

människor är olika och vad som är hälsofrämjande kan därför skilja sig åt. Vidare betonar de 

även att det i arbetet med hälsofrämjande arbete inte går att bortse från privatlivet helt. Detta 

eftersom privatlivet kommer att påverka individens mående även på arbetet (Menckel & 

Österblom 2000, s 25ff). En huvuddel i hälsofrämjande arbete är enligt Winroth och Rydqvist 

(2008, s 231ff) att skapa villkor som främjar hälsa, detta kan vidare bland annat handla om 

ledarskap och bra gemenskap på arbetsplatsen. Ytterligare en del som är hälsofrämjande för en 

medarbetare är att känna en delaktighet och att känna att det går att vara med att påverka 

(Winroth & Rydqvist 2008, s 231ff).  
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Hälsofrämjande ledarskap 

Eftersom vår studie syftar till att få en förståelse för hälsofrämjande ledarskap och dess 

betydelse för hälsan tycker vi att det är väsentligt att reda ut vad begreppet innebär. Angelöw 

(2002, s 36) anser att en viktig framgångsfaktor i organisationer är ledarskapet. Ledarskapet har 

på arbetsplatsen i allra största mån en viktig roll för att skapa friska arbetsplatser där 

medarbetare trivs, får stöd, uppskattas och är delaktiga i verksamheten. Cheferna och ledningen 

ska genom sitt ledarskap arbeta för att främja hälsan hos medarbetare. Vidare förklarar Angelöw 

(2002, s 26) att begreppet hälsofrämjande uppkom genom att människan förstod hur stor 

påverkan språkbruk har och därför valde att analysera och klargöra nya begrepp. Här kom det 

hälsofrämjande perspektivet fram. 

 

För att en organisation ska fungera effektivt krävs det att människorna i organisationen mår bra 

menar Ljusenius och Rydqvist (1999, s 61). I en organisation där hälsan är betydelsefull kan 

det leda till ett positivt resultat för verksamheten. Medarbetarnas kompetens och arbetsförmåga 

är viktiga för organisationen men det är också av stor betydelse att organisationen skapar 

delaktighet och motivation för medarbetarna. Samtidigt ska organisationen skapa ett 

välbefinnande och en arbetsglädje bland de anställda för att skapa det bästa resultatet. Att 

medarbetare kan utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan är en nödvändighet för att 

organisationer ska lyckas i framtiden hävdar Ljusenius och Rydqvist (1999, s 61). Genom ett 

hälsofrämjande ledarskap är avsikten att skapa hög kvalitet, effektivitet i organisationen, en 

trygghet bland medarbetare i sin roll i organisationen, en hög trivsel samt gemenskap på 

arbetsplatsen där medarbetarna kan uppnå ett gott välbefinnande. Medarbetare ska även ha 

möjligheten att engagera sig, det ska finnas en möjlighet att skapa en god hälsa samt att det 

finns ett hållbart arbetssätt i organisationen (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 61).  

 

Axelsson, et al. (2011) undersökte i sin studie olika aspekter av hälsofrämjande ledarskap och 

intervjuade personer från olika svenska kommuner. De fann huvudsakligen tre olika 

beskrivningar av hälsofrämjande ledarskap bland de intervjuade. Dessa var: 

 

1. Organisering av hälsofrämjande aktiviteter. I denna beskrivning menade medarbetarna 

att ledarna som använde sig av olika aktiviteter för att öka välmående bland 

medarbetarna hade ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

2. Stödjande ledarskapsstil. Här var beteendet och attityden som ledare hade mot 

medarbetarna en viktig del. Hälsofrämjande ledare sågs som en chef som hade en 

stödjande ledarskapsstil, denne stöttade medarbetare genom sitt sätt att leda.  

 

3. Utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats. Enligt denna beskrivning var ett 

hälsofrämjande ledarskap att utveckla en hälsosam arbetsplats i stort, det vill säga ett 

bredare synsätt. 
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Utefter den litteratur vi har tagit del av anser vi att vi inte kan säga att hälsofrämjande ledarskap 

kan betyda endast en sak, utan att det har olika betydelser. Vi anser dock att det genomgående 

mönstret är att ledarskapet har en viktig betydelse för att främja medarbetarnas hälsa. Vi utgår 

i denna studie från en egen bred definition av hälsofrämjande ledarskap som är; hälsofrämjande 

ledarskap är ett ledarskap som bidrar till att främja medarbetares hälsa. 

 

2.2 Krav-, kontroll- och socialt stödmodellen 

 

Krav-, kontroll- och socialt stödmodellen utformades av Robert Karasek och Töres Theorell 

(Eriksson & Larsson 2002, s 133f). Modellen bestod från början av individers upplevelse av 

krav och kontroll på arbetet och hur detta påverkade känslan av stress, senare lades även socialt 

stödaspekten till modellen (Karasek & Theorell 1990, s 68ff). Vi väljer att ta upp denna modell 

eftersom krav-, kontroll- och socialt stöd enligt oss kan var centrala delar för att uppnå ett 

hälsofrämjande ledarskap. Vi anser även att det går samman med hälsa bland medarbetare 

eftersom krav, kontroll och socialt stöd är saker som uppkommit i vår empiri som viktiga i 

förhållande till ledarskapet. Nedanför presenterar vi de olika delarna i Karaseks och Theorells 

modell.  

 

Krav 

Att ha höga krav ger medarbetare en känsla av stress enligt Karasek och Theorell (1990, s 61f). 

Det är viktigt att se till både de psykiska kraven och möjligheten till handlingsfrihet i besluten 

för att sedan se till hur föreningen av dessa påverkar arbetet (Karasek & Theorell 1990, s 62f). 

Psykiska krav som finns i arbetet är exempelvis hur mycket tid det finns att göra färdigt olika 

arbetsuppgifter, hur många projekt som ska vara klara under varje vecka och hur mycket som 

ska ha gjorts under varje timme. De psykologiska kraven kan exempelvis handla om hur 

individen blir stimulerad i arbetet för att kunna utföra arbetsuppgifterna och hur mycket det är 

att göra på arbetet. Det handlar i vissa fall både om psykiska påfrestningar i samband med 

fysiska påfrestningar. Det kan även vara att psykiska påfrestningar i arbetet skapar stress som i 

sin tur kan leda till inre konflikter hos individen (Karasek & Theorell 1990, s 62f).  

 

Kontroll 

Karasek och Theorell (1990, s 58ff) hävdar att om en medarbetare har flera färdigheter kan 

denne kontrollera vilka färdigheter som ska användas för en viss uppgift. De menar vidare att 

ha kontroll och att kunna ta beslut angående sitt arbete ger en medarbetare mindre känsla av 

stress. Det är även så att saker som ligger utanför ens kontroll är svåra att förutse och de leder 

endast till en känsla av stress (Karasek & Theorell 1990, s 62f). Om en medarbetare känner att 

denne har lite kontroll över vad som ska ske på arbetsplatsen, exempelvis som när det 

uppkommer oförutsägbara arbetsuppgifter kan detta vara en bidragande faktor till en känsla av 

stress. Vidare hävdar Karasek och Theorell (1990, s 59) att en hög grad av både krav och 

kontroll långsiktigt kan leda till att medarbetare får ett större inflytande i arbetsprocessen.  
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Socialt stöd 

Karasek och Theorell (1990, s 69f) betonar att stöd från chefen är viktigt för att en medarbetare 

ska känna sig nöjd med sitt arbete. Vidare redogör de för att socialt stöd handlar om stöd och 

social interaktion både från medarbetare och chefer. För mycket krav från chefer och en icke 

fungerande relation mellan chef och medarbetare kan skapa stress (Karasek & Theorell 1990, s 

69ff). Medarbetarnas sociala stöd i arbetet påverkas av hur väl de upplever socialt och 

emotionellt stöd från deras chef samt i hur stor utsträckningen de kan lita på sin chef. Socialt 

stöd kan även handla om hur väl medarbetarna känner ett sammanhang med arbetsgruppen samt 

hur integrerade de är med varandra. De stöd och resurser som finns för att klara olika 

arbetsuppgifter i arbetet är också en del av det sociala stödet (Karasek & Theorell 1990, s 69ff).  

  

Utifrån Karaseks och Theorells (1990, s 31ff) krav-, kontroll- och socialt stödmodell kan 

arbeten delas upp i fyra olika kategorier. Dessa är aktivt arbete, spänt arbete, passivt arbete och 

avspänt arbete. 

 

Aktivt arbete 

Aktiva arbeten är enligt Karasek och Theorell (1990, s 35f) sådana arbeten som i hög grad är 

prestationskrävande men utan en psykologisk påfrestning för individen som utför arbetet. I 

denna typ av arbete är kraven höga samtidigt som individens känsla av kontroll är hög, vilket 

leder till en ständig utveckling hos individen. Människor med denna typ av arbete är även i hög 

grad nöjda med sitt arbete (Karasek & Theorell 1990, s 35f). 

 

Spänt arbete  

Höga krav på arbetet och låg kontroll kännetecknar det spända arbetet och leder enligt Karasek 

och Theorell (1990, s 31f) till en stor psykologisk påfrestning. Individer med denna typ av 

arbeten kännetecknas ofta av att de upplever en stor mängd stress relaterat till arbetet. En 

bidragande orsak till det är att i dessa typer av yrken förekommer inte raster, pauser och andra 

typer av aktiviteter med sociala inslag som kan ge en stresslindrande effekt (Karasek & Theorell 

1990, s 31f). 

 

Passivt arbete 

I passiva arbeten har människor en låg känsla av kontroll och en låg känsla av krav (Karasek & 

Theorell 1990, s 36f). Denna typ av arbeten menar Karasek och Theorell (1990, s 37f) är ett 

problemområde, eftersom arbetet inte leder till någon utveckling eller chans att lära sig nya 

saker. I förlängningen leder det till att människor inte känner någon motivation i sitt arbete, 

produktiviteten blir lidande och det leder till minskat välmående (Karasek & Theorell 1990, s 

37f).  

 

Avspänt arbete 

I denna typ av arbete upplever individen en hög kontroll men låga krav (Karasek & Theorell 

1990, s 36f). De som har ett avspänt arbete tenderar vidare att ha en lägre risk för att drabbas 

av psykologiska påfrestningar som kan leda till stress. Karasek och Theorell (1990, s 36f) 
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framhåller att det är i denna typ av arbete som människor ofta är som lyckligast och som mest 

hälsosamma.  

 

Eriksson och Larsson (2017, s 433f) diskuterar kring Karaseks och Theorells modell och ställer 

sig frågan vad arbetskrav, egenkontroll samt socialt stöd egentligen betyder. Krav i arbete kan 

handla om både fysiska och psykiska krav som exempelvis farliga arbetsmetoder som skulle 

ställa krav på medarbetares fysiska förmåga. De psykiska kraven på en anställd handlar mer om 

vilka krav som ställs på dem att hinna med vissa arbetsuppgifter samt vilken omfattning dessa 

uppgifter har. Den sista delen handlar om egenkontrollen, som innebär möjligheterna för 

individen att påverka samt ha inflytande över hur hen lägger upp sitt arbete. Egenkontroll 

handlar också om möjligheten att kunna använda sina kunskaper i arbetet men också ha 

möjligheten att kunna lära sig nya saker i arbetet så individen kan utvecklas, den så kallade 

kvalifikationsgraden (Eriksson & Larsson, 2017, s 433f). Vidare framhåller Eriksson och 

Larsson (2017, s 434) att socialt stöd kan delas in i tre olika aspekter nämligen emotionellt, 

värderande samt instrumentellt stöd. Medan emotionellt stöd mer handlar om trivsel med 

arbetskollegor, handlar värderande om att få feedback i sitt arbete och instrumentellt handlar 

om att ha ett samarbete mellan de olika individerna. 

 

2.3 KASAM, Känsla av sammanhang 

 

Hur kan en del människor förbli friska trots stora påfrestningar i livet och även fortsätta att 

utvecklas? Det är en fråga som Winroth och Rydqvist (2008, s 10ff) frågar sig och hävdar att 

svaret finns i Antonovskys bok Hälsans mysterium och modellen KASAM som betyder känsla 

av sammanhang. Istället för att undersöka varför människor blir sjuka undersöker Antonovsky 

varför människor förblir friska och mår bra i livet (Menckel & Österblom 2000, s 18ff). 

KASAM är av hög relevans för vår studie eftersom hälsofrämjande ledarskap enligt oss borde 

handla om att bibehålla hälsa och inte bara fokusera på ohälsa. Antonovsky har sitt teoretiska 

initialläge i att människor genom livet utsätts för olika påfrestningar och intresserar sig för 

varför vissa klarar dessa bättre än andra (Winroth & Rydqvist 2008, s 10ff). Antonovsky (2005, 

s 43) skriver att de tre centrala delarna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa är de motståndsresurser som hjälper människor att fungera och klara av 

livet. Vid upplevelse av KASAM har personerna höga värden av dessa resurser och har därmed 

förutsättningar att bevara sin hälsa (Hanson 2010, s 65f). 
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  Känsla av sammanhang 

Figur 1, Teori om känsla av sammanhang. Källa: Hanson (2010, s 65) 

 

Begriplighet  

Denna del handlar om att personer kan hantera påverkansfaktorer på ett ordnat sätt, genom att 

strukturera och se sakerna utifrån ett sammanhang istället för att uppleva det som ett kaos. 

Enligt Hanson (2010, s 120f) handlar begripligheten inte bara om att kunna ta till sig stora 

mängder information, utan det är än mer viktigt att kunna använda informationen. Att individen 

är beredd på att det händer både väntade och oväntade saker i livet är enligt Antonovsky (2005, 

s 44f) en viktig del i begripligheten. Oavsett vilka dessa oväntade och väntade händelse är, kan 

individen hantera det med en känsla av begriplighet. 

 

Hanterbarhet 

Nästa del är hanterbarhet som innebär att personen upplever att den kan få hjälp av olika 

resurser, vänner, kollegor etcetera för att kunna hantera de krav som ställs på personen. Genom 

att känna att individen har de resurser som krävs för de krav som finns upplever personen en 

känsla av hanterbarhet. Även om det skulle ske svåra saker i livet känner personen en känsla av 

hanterbarhet med rätt stöd (Antonovsky 2005, s 45). Hanson (2010, s 142f) beskriver att det 

behöver finnas en balans mellan de krav som ställs på individen och de resurser denne har för 

att en situation ska vara hanterbar.  

 

Meningsfullhet 

Denna del innebär att personen upplever en känsla av engagemang, att personen ser saker som 

har betydelse för denne. Att helt enkelt uppleva en känslomässig mening med olika saker i livet. 

Har personen en hög känsla av meningsfullhet kan personen trots tråkiga och svåra saker 
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fortfarande på något sätt se en mening eller värdighet i livet (Antonovsky 2005, s 45f). Hanson 

(2010, s 114f) påpekar att meningsfullheten har en stor betydelse för en persons upplevelse av 

arbetsglädje. 

  

Fortsättningsvis beskriver Antonovsky (2005, s 50) att dessa tre delar är länkade till varandra 

och väsentliga för KASAM. För att kunna uppleva en känsla av sammanhang, KASAM, ska en 

person känna en begriplighet, hanterbarhet och en meningsfullhet. Den viktigaste delen är 

emellertid meningsfullhet för om personerna inte är engagerade kommer de heller inte kunna 

uppnå begriplighet och hanterbarhet. Denna del har således ett större värde än de andra, 

eftersom de andra delarna förmodligen inte skulle fungera utan den. Vidare förklarar 

Antonovsky (2005, s 183) att om en människa upplever olika stressfaktorer kan hen hantera det 

på ett bättre sätt om individen har en stark KASAM. Att som ledare skapa ett sammanhang och 

se till helheten i verksamheten är en viktig del i ledarskapet (Hanson 2010, s 72f). KASAM 

kommer in som ett verktyg i ledarskapet på så vis att medarbetare ska ges förutsättningar till 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet. Hanson (2010, s 72f) framhåller att det 

handlar om att leda så att medarbetare vill, kan och orkar med att prestera i arbetet. Att 

medarbetare känner en vilja grundar sig i meningsfullheten, att de känner att de kan handlar om 

begriplighet och orken kan kopplas till hanterbarheten medarbetare upplever. Från 

Antonovskys KASAM har det salutogena ledarskapet uppkommit (Hanson 2010, s 63ff). 

Salutogent ledarskap benämner vi vidare under avsnitt 2.5. 

 

2.4 Ledarskapet 

 

Ledarskap är en väsentlig del i vår studie på grund av att det påverkar medarbetarnas hälsa på 

flera sätt, vilket vi kan se i vår empiri. Det är därför relevant att redogöra för ledarskapets 

betydelse, eftersom studiens syfte är att förstå hur ledarskap kan främja hälsa hos medarbetare. 

Ljusenius och Rydqvist (1999, s 11f) hävdar att kompetensen hos personalen är en viktig aspekt 

i en organisation men att det inte är tillräckligt om personalen inte vill arbeta. Att det finns 

motivation hos de anställda, att de har kompetens samt känner ett välbefinnande i 

organisationen är faktorer som leder till framgång i en organisation. Emellertid är det så att för 

att dessa framgångsfaktorer ska finnas hos de anställda krävs det också en ledarroll. En ledare 

som skapar dessa förutsättningar bidrar till en personalutveckling, vilket är en väsentlig del i en 

organisation (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 11f).  

 

En definition av ledarskap är enligt Bruzelius och Skärvad (2011, s 371f) att få saker gjort 

genom andra. Ledarskap handlar om att kunna påverka andra individer för att uppnå olika mål, 

att det görs (helst) frivilligt och att individerna är engagerade i det som ska göras. Ledarskap 

handlar om en social relation mellan ledaren och den personen ledaren ska leda. När det finns 

ett bra ledarskap kan medarbetarna känna tilltro till sin chef och samtidigt ha respekt för denne 

(Bruzelius & Skärvad 2011, s 371f). Ledarskap är enligt Alvesson (2013, s 126) att se till viktiga 

saker som att sätta ett gott exempel för arbetstagarna, inspirera och tala med ett tydligt språk. 
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Det handlar vidare enligt Alvesson (2013, s 126f) om att påverka känslor och tänkande samt 

därigenom uppnå effektivitet. Den definition av ledarskap vi väljer att se till i denna studie är 

Bruzelius och Skärvards definition av ledarskap. Detta eftersom vi anser att den är mest 

grundläggande och skapar en enkel förståelse för begreppet ledarskap. 

 

Hur är en bra ledare? Ljusenius och Rydqvist (1999, s 12) påpekar att chefen är den viktigaste 

arbetsmiljöfaktorn och hur mycket chefen kan påverka en hel arbetsgrupp, både positivt och 

negativt. En vanlig anledning till varför en person blir chef är på grund av att denne är skicklig 

inom sin yrkesroll, oftast har de inte någon utbildning inom ledarskap. För att vara en bra ledare 

behöver chefen beteendeträna, framförallt genom att träna på att kunna kommunicera rätt 

beroende på vad situationen kräver. Det handlar även om att som ledare ha en god självinsikt 

för att kunna utöva ett gott ledarskap (Ljusenius & Rydqvist 1999, s 14f).  

 

2.5 Ledarskapsstilar 

 

Det finns flertalet olika typer av ledarskap. Vi har valt att fokusera på det salutogena 

ledarskapet, det transformativa ledarskapet samt det utvecklande ledarskapet. Detta eftersom vi 

anser att dessa går att koppla till hälsofrämjande ledarskap. Vi väljer att ta upp det salutogena 

ledarskapet eftersom detta även går att koppla till teorin om KASAM. Det transformativa 

ledarskapet tas upp eftersom detta ligger till grund för det utvecklande ledarskapet. Kungsbacka 

kommun, som vi gör vår studie hos, arbetar även speciellt med det utvecklande ledarskapet 

sedan tidigare och därför anser vi att det är av relevans. 

 

Salutogent ledarskap  

Utifrån Antonovskys KASAM går det att koppla vidare till det salutogena ledarskapet (Hanson 

2010, s 63ff). Enligt Winroth och Rydqvist (2008, s 28f) betyder salutogent synsätt att hälsa ses 

som en referenspunkt, en utgångspunkt helt enkelt. Innebörden av det salutogena synsättet är 

att se ett värde och en tillgång i varje människa som finns i organisationen. Hanson (2010, s 

41f) förklarar vidare att genom att se värde hos människor skapas en bra värdegrund hos dig 

själv som människa, vilket i sin tur är fördelaktigt för ledarskapet i sig. Hos en människa finns 

det alltid något som har ett värde, något som är bra. Detta synsätt har blivit populärt på 

arbetsplatser på grund av att det hjälper till att göra ofördelaktiga företeelser till fördelaktiga 

företeelser. Ett annat ord för salutogent som ibland används är exempelvis främjande. Det 

handlar således om en god energi som i sin tur leder till att människor kan prestera bra i sin 

organisation. Hanson (2010, s 44) skriver att människan påverkas av hur personer väljer att se 

på denne men också hur personen väljer att se på sig själv och sin betydelse. Att känna 

välbefinnande på arbetsplatsen handlar därför om hur vi väljer att värdesätta varandra.  

 

Vidare konstaterar Hanson (2010, s 56f) att ju fler som arbetar med det salutogena synsättet på 

arbetsplatsen desto bättre socialt klimat kommer det finnas och desto bättre kommer 

medarbetarna att må. Med ett positivt förhållningssätt ökar välbefinnande och arbetslusten. 
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Innebörden av att använda sig av detta synsätt är att människan själv ofta har svaret på frågan 

(Hanson 2010, s 58).  

 

Transformativt ledarskap  

Enligt Alvesson (2013, s 158) har transformativt ledarskap blivit mer omtalat och välanvänt. 

De centrala delarna i det transformativa ledarskapet är att som chef ha ett inflytande, vara ett 

exempel som medarbetare kan identifiera sig med och någon de upplever sig vilja följa. Det 

handlar likaså om att motivera, engagera medarbetare och låta medarbetarna använda sig av sin 

kreativa sida. Transformativt ledarskap är ett ledarskap där medarbetarna även upplever att de 

har möjlighet att föra fram önskemål samt sina individuella behov. Detta gäller i synnerhet när 

det finns krav i en organisation på förändringar (Alvesson, 2013, s 158f). 

 

Transformativt ledarskap är något som har studerats, bland annat av Tafvelin, et al. (2011). De 

syftar i sin studie till att skapa sig en förståelse för hur transformativt ledarskap påverkar 

medarbetares välmående under en längre period. Resultatet av studien visar att det finns positiva 

samband mellan ett transformativt ledarskap och medarbetares välmående och nya 

miljöförändringar. Tanken med studien var att skapa en förståelse för hur transformativt 

ledarskap både kan påverka medarbetares välmående direkt och indirekt (Tafvelin, et al. 2011). 

Emellertid kunde studien inte visa på någon direkt påverkan av transformativt ledarskap på 

medarbetares välmående. Resultatet kan enligt Tafvelin, et al. (2011) bero på att det var en 

studie som genomfördes under en längre tid, vilket är en slutsats som kan dras eftersom många 

kortare studier visar på att det finns ett direkt samband mellan transformativt ledarskap och 

medarbetares välmående. Det visade sig dock att indirekta effekter över tid av transformativt 

ledarskap hade psykologiska effekter. Genom uppfattningen att nya miljöförändringar och ett 

transformativt ledarskap påverkar medarbetares välmående. Tafvelin, et al. (2011) framhåller 

att välmående hos medarbetare påverkas av den förnyelse av miljö som deras chef skapat. Detta 

betyder att ett transformativt ledarskap påverkar medarbetares välmående genom ett 

arbetsklimat som förbättras genom en bra kommunikation och där medarbetarna uppmuntras. 

Ett arbete med transformativt ledarskap skapar i praktiken mer välmående medarbetare men 

också en effektivare verksamhet (Tafvelin, et al. 2011).  

 

Utvecklande ledarskap 

Det finns en ledarskapsstil vid namn utvecklande ledarskap som uppkom när ledarskapet var 

ett problem i Sveriges militära organisation (Larsson, et al. 2003). Det utvecklande ledarskapet 

handlar om individuell hänsyn och att inspirera samt motivera. Ledarskapet handlar till viss del 

om ett sinnestillstånd där det finns tre punkter för ett välfungerande ledarskap. Den första delen 

handlar om att se till den mänskliga grunden, etiska samt moraliska principer. Andra delen 

handlar om att exempelvis respektera andra människor och att kunna inse sina misstag. Tredje 

delen handlar om ansvarsfullhet särskilt vid olika sorters motstånd (Larsson, et al. 2003). 

 

De här tre delarna eller kännetecken handlar i förenklad form om ett ledarskap där chefen ska 

agera som ett föredöme samt ge stöd och visa omtanke för sina medarbetare. Det handlar även 
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om att uppmuntra som chef samt se till att medarbetare har möjligheten att komma med idéer 

och att de är delaktiga (Larsson, et al. 2017, s 69). Larsson, et al. (2017, s 69f) menar att dessa 

delar alltid har varit viktiga för ett gott ledarskap men att de kan vidgas och kopplas till fler 

delar i ledarskapet. Att vara ett föredöme handlar om tre aspekter: värdegrund, förebild samt 

ansvar. Värdegrund kan exempelvis handla om att som ledare agera trovärdigt och stå fast vid 

beslut även om de inte är populära. Att vara en förebild kan exempelvis handla om att 

handlingar går samman med ord. Ansvar kan handla om att som chef ta på sig ansvaret för saker 

som gått mindre bra. Larsson, et al. (2017, s 72f) skriver vidare att den andra delen i utvecklande 

ledarskap, personlig omtanke, handlar om två saker: att ge stöd till medarbetare och att kunna 

konfrontera dem. Det vill säga att vara tydlig i sitt ledarskap och kunna ta tag i svåra situationer 

som måste lösas. Exempelvis att hantera medarbetare som inte gör vad den ska på arbetet. Den 

tredje delen handlar om inspiration samt motivation. Det handlar om att uppmuntra medarbetare 

att komma med egna idéer och på så vis får medarbetarna en möjlighet till utveckling. 

Emellertid handlar det inte om att ledaren är kreativ utan att kreativiteten hos medarbetare 

uppmuntras och att de får möjlighet att vara kreativa i sina arbeten (Larsson, et al. 2017, s 74f). 

Utvecklande ledarskap bygger på transformativt ledarskap och handlar i grund och botten om 

att ledare kan påverka med sina känslor. Att känslor helt enkelt kan smitta av sig och att ledarens 

känslor återfinns i medarbetarnas (Larsson, et al. 2017, s 76). 

 

2.6 Faktorer som kan vara hälsofrämjande i ledarskapet 

 

Det finns, utöver att se till olika ledarskapsstilar, andra faktorer som enligt oss kan påverka hur 

pass hälsofrämjande ledarskapet är. Det kan vara både delar i ledarskapet och saker som kan 

påverka ledarskapet. De olika faktorerna vi väljer att ta upp i detta avsnitt går även att koppla 

till krav-, kontroll- och socialt stödmodellen samt KASAM. Vi har valt att kort presentera fyra 

olika delar; organisationskultur, delaktighet, empowerment och kommunikation. 

Organisationskulturen anser vi kan påverka chefernas ledarskap och i förlängningen vara en 

påverkansfaktor när det kommer till medarbetarnas hälsa. Vi anser att delaktighet, 

empowerment och kommunikation går väl in i ett hälsofrämjande ledarskap eftersom dessa 

delar framkommer tydligt i den litteratur vi tagit del av. 

 

Organisationskultur 

Philipson (2004, s 52f) definierar organisationskultur som de värden som bygger 

organisationens grund och avgör hur agerandet utåt ser ut men även de olika attityder som 

chefer och medarbetare har gentemot varandra. Det vill säga både hur människor i 

organisationen agerar mot exempelvis kunder men även inom organisationen. Vidare förklarar 

Philipson (2004, s 52f) att den miljö eller stämning som finns på arbetsplatsen reflekterar 

organisationskulturen.  I en organisation förs snabbt uppfattningar från de seniora medarbetarna 

över på nyanställda och om de nyanställda godtar dessa har stor betydelse för hur de kommer 

att trivas i organisationen (Alvesson 2013, s 120). Denna kultur förstärks vidare enligt Alvesson 

(2013, s 122f) genom symboliskt laddade uttrycksformer, i egenskap av främst språk och 
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handlingar. Alvesson (2013, s 125f) menar vidare att ledarskapet kan skapa 

organisationskulturen, men att organisationskulturen även kan påverka ledarskapet.  

 

Delaktighet 

Ordet delaktighet används för att betona att alla ska få vara med och ha samma möjligheter 

(Hanson 2004, s 231ff). Det finns fyra delar som gör att delaktighet är viktigt i en organisation. 

Den första delen är att genom delaktighet använda medarbetarnas kunskaper, inte minst i beslut 

och förändringar kan detta vara fördelaktigt. Det leder dessutom till att flera i organisationen 

delar samma förståelse för varför exempelvis en förändring görs. Den andra delen är att 

delaktighet skapar engagemang bland medarbetare. Att få känna ett ansvar och att kunna vara 

med och påverka menar Hanson (2004, s 231ff) gör att motivationen påverkas positivt hos 

medarbetare. Den tredje delen är att delaktighet skapar en situationsanpassning, eftersom alla 

arbetsplatser är unika och fungerar på olika sätt. Den fjärde och sista delen är att delaktighet 

kan bidra till meningsfullhet (Hanson 2004, s 231ff). Angelöw (2002, 64f; Hanson 2004, s 235) 

framhåller att om en ledare kan skapa delaktighet har denne stor möjlighet att kunna främja 

hälsan hos sina medarbetare. Hanson (2004, s 228f) betonar i sin tur att delaktighet kan vara ett 

sätt att öka en medarbetares känsla av kontroll över arbetssituationen denne befinner sig i. 

Författaren menar vidare att välbefinnande hos medarbetare till stor del går att koppla till att få 

vara delaktig i olika situationer. Det kan vara en delaktighet i möten, samtal och generellt i 

sociala relationer (Hanson 2004, s 236f). 

 

Empowerment 

Empowerment innebär i stora drag en känsla av kontroll över situationen samt att individer 

upplever att det finns möjligheter att påverka (Winroth & Rydqvist 2008, s 450f). Hanson 

(2004, s 237) menar att delaktighet kan kopplas till empowerment på så vis att det handlar om 

att kunna vara med och påverka. Närliggande är även att prata om att empowerment rör sig om 

att ha handlingsförmåga eller handlingsutrymme. Det leder till en bättre hälsa hos den som 

upplever sig ha handlingsutrymme eller empowerment, jämfört med den som inte upplever det 

(Winroth & Rydqvist 2008, s 250f). Det som betonas inom begreppet är individens möjlighet 

att själv ta kontroll och att hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt (Hanson 2002, s 121f). 

Utifrån ett ledarskapsperspektiv kan empowerment innebära att ge kraft åt någon annan 

(Menckel & Österblom 2000, s 44f). Vidare kan detta sätt att leda vara en hälsofrämjande åtgärd 

enligt Menckel och Österblom (2000, s 44f).  

 

Kommunikation 

Enligt Heide, et al. (2005, s 17f) är kommunikation väsentligt för att en organisation ska kunna 

fungera och finnas kvar. Organisationer bygger på relationer mellan människor och därför är 

kommunikationen det avgörande. I en organisation har chefen ett ansvar och därför är 

kommunikation en viktig ledningsfråga. Ofta blir en brist på kommunikation ett problem i en 

organisation och medarbetare kan känna att chefen inte lyssnar (Heide, et al. 2005, s 19f). 

Lindmark och Önnevik (2011, s 187f) menar att för att mänskliga resurser i en organisation ska 

kunna bevaras och utvecklas krävs det att kommunikationen är fungerande. Dels gäller det att 
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chefer har god kontakt med medarbetare, men även att medarbetare har god kontakt med chefer. 

Detta har följaktligen en betydande roll i hur de mänskliga resurserna bibehålls (Lindmark & 

Önnevik 2011, s 187f). Genom att skapa platser där anställda kan mötas kan det uppmuntra 

människor att kommunicera och på detta sätt utvecklas kommunikationen. Inom exempelvis 

feedback är kommunikationen viktigt för att medarbetare och chef ska förstå varandra och för 

att samtalet ska kunna utvecklas (Lindmark & Önnevik 2011, s 187). Hanson (2004, s 247) 

menar att kommunikation är en viktig del för att möjliggöra delaktighet, eftersom 

kommunikation är nödvändigt för att kunna göra människor delaktiga i olika processer och 

idéer.  
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3. Metod  

 

 

I detta kapitel redogör vi för metoden, det vill säga hur vi har gått tillväga vid val av metod, 

urval, hur intervjuerna har genomförts och hur analysen har gått till.  Sedan beskriver vi hur 

vi har förhållit oss till validitet och reliabilitet i studien. Slutligen berör vi  de etiska aspekterna 

som är av vikt vid undersökningar. 

 

 

3.1 Val av metod  

 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för chefer och medarbetares upplevelser av det 

hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos medarbetare samt vilka faktorer som 

upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en kommun. Vi har i denna studie utfört 

nio intervjuer, varav fyra med chefer och fem med medarbetare. Inledningsvis redogör vi för 

valet av metod. 

 

Det finns både kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning som handlar om olika sätt att 

bearbeta insamlat material (Patel & Davidson 2011, s 13). Vid val av en kvantitativ metod är 

det ofta siffror i fokus och att exempelvis mäta hur många som tycker något (Trost 2010, s 32). 

Detta passar sig inte i vår studie eftersom vi är intresserade av upplevelser och djupare 

förståelse. Trost (2010, s 32) menar att om syftet med en studie och dess frågeställningar 

handlar om att hitta ett mönster eller att förstå är det en kvalitativ studie som bör göras. Vi har 

i denna studie därför valt att använda oss av en kvalitativ metod. I den kvalitativa metoden vill 

forskaren få en förståelse för ämnet och skapa sig ett mönster av resultatet (Trost 2010, s 32), 

vilket går samman med syftet och frågeställningarna vi utformat i denna studie.  

 

Det finns flera sätt att samla in information på i en studie, exempelvis genom observationer, 

fokusgruppintervjuer eller kvalitativa intervjuer. Observationer är ett bra sätt att samla in 

information när syftet är att få kunskap om exempelvis beteenden (Patel & Davidson 2011, s 

91). I vår studie är vi inte intresserade av att undersöka beteenden utan av att få en förståelse 

för individers upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet. Därför var det inte lämpligt för 

oss att använda oss av observationer. När det kommer till fokusgruppintervjuer handlar dessa 

enligt Trost (2010, s 44f) om att en grupp har ett samtal som forskaren styr över. Här är det flera 

som intervjuas samtidigt och risken finns att samtalet går ifrån ämnet som undersöks. I vår 

studie passar sig inte fokusgruppintervjuer eftersom vi inte tror att vi hade fått samma djup i 

svaren om flera respondenter intervjuats samtidigt. Risken hade även varit att respondenterna 

inte hade varit bekväma att dela med sig av känsligare information. Vi har valt att göra 

kvalitativa intervjuer i studie, eftersom vi vill intervjua en respondent i taget. Kvalitativa 

intervjuer handlar om att använda sig av enklare frågor för att få djupare svar (Trost 2010, s 
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25ff). Vi är intresserade av att få en djupare förståelse för upplevelsen av det hälsofrämjande 

ledarskapet i en kommun bland både medarbetare och chefer. Därför anser vi att kvalitativa 

intervjuer ger oss en förståelse för detta.  

 

3.2 Urval 

 

Vi har genom en kontaktperson på Kungsbacka kommun fått samarbeta med dem i denna studie 

om hälsofrämjande ledarskap. Kommunen valdes eftersom vi redan hade en kontaktperson där 

sedan tidigare. Urvalet skedde genom att kontaktpersonen på Kungsbacka kommun mejlade ut 

vår förfrågan om att delta i studien (bilaga 1). Kontaktpersonen mejlade personer från olika 

delar i kommunen som hen ansåg skulle ha möjlighet att delta i studien. De tillfrågade fick efter 

lite betänketid höra av sig till vår kontaktperson och meddela om de skulle vilja delta. Därefter 

fick vi deras kontaktuppgifter och kunde själva ta kontakt med personerna via mejl och 

bestämma en tid för intervju. På grund av att vår kontaktperson frågade personer hen ansåg 

skulle kunna ha möjlighet att delta i studien är vårt urval ett bekvämlighetsurval. Trost (2014, 

s 140) skriver att om deltagare väljs efter om de skulle tänkas passa i studien, är det ett 

bekvämlighetsurval. Det finns dock problem med denna typ av urval, eftersom det inte blir 

representativt och urvalet saknar variation av människor (Trost 2014, s 140f). 

Bekvämlighetsurval var det mest fördelaktiga sättet för oss att få fram respondenter, dock var 

det viktigt att vi under vår studie var uppmärksamma på de aspekterna som skulle kunna skapa 

problematik i ett bekvämlighetsurval. En problematik i vår studie var att urvalet gjordes med 

hjälp av vår kontaktperson på kommunen. Detta resulterade i att vår kontaktperson visste vilka 

som skulle komma att intervjuas, vilket i sin tur kan ha påverkat vad respondenterna valt att 

dela med sig av under intervjuerna. Vi var som sagt medvetna om att detta var problematiskt, 

men vi valde ändå denna typ av urval eftersom det inte fanns tid eller möjlighet att genomföra 

urvalet på ett annat sätt. Detta diskuteras vidare under avsnitt 3.8.  

 

I vår studie har vi en liten urvalsgrupp vilket skulle kunna ses som problematiskt. När studier 

görs på en mindre grupp medför detta att det blir lättare att kunna identifiera enskilda individer 

framhåller Patel och Davidson (2011, 63f). Därför var det än mer viktigt för oss att tänka på 

konfidentialiteten gällande respondenterna. Det är viktigt att vid första kontakt med den 

intervjuade berätta om konfidentialiteten som innebär att ingen utomstående person ska kunna 

ta del av informationen som framkommit under intervjun samt att inga intervjusvar i uppsatsen 

ska kunna härledas till enskilda individer (Trost 2010, s 61). För att säkerställa att inga enskilda 

individer kunde identifieras har vi valt att inte beskriva urvalet mer specifikt samt att inte 

benämna vilken respondent som sagt vad i analysen. Konfidentialiteten berörs vidare under 

avsnitt 3.8. Totalt genomfördes nio intervjuer, varav fyra med chefer och fem med medarbetare. 

Vi valde att ha nio intervjuer eftersom vi upplevde att detta var rimligt med tanke på vår tidsram. 

Vi valde vidare att intervjua både chefer och medarbetare eftersom vi ville skapa oss en 

förståelse för skillnader i upplevelser från de båda grupperna. Vidare var samtliga respondenter 

kvinnor. Detta kan påverka resultatet på så sätt att vi inte kan se eventuella skillnader mellan 
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könen, vi kan inte heller vara säkra på att de mönster vi finner skulle kunna appliceras på 

exempelvis män. Denna säkerhet är dock svår att uppnå oavsett eftersom vi har en liten 

urvalsgrupp. Det som bör nämnas är dock att syftet med studien inte är att se skillnader mellan 

kön. 

 

3.3 Utformning av intervjuguider 

 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att det finns några valda områden som berörs 

och antingen kan intervjun ske genom en öppen intervju utan klara frågor eller ha färdiga frågor 

som ställs i ordning (Patel & Davidson 2011, s 82). Vi har i denna studie valt att ha färdiga 

frågor som ställs i en viss ordning för att skapa tydlighet för oss intervjuare. Vi anpassade dock 

intervjun utefter intervjuns gång och ställde följdfrågor där vi ansåg att det behövdes. Vid 

intervjutillfällena hade vi på förhand utformat en del av följdfrågorna, de andra följdfrågorna 

uppkom spontant under intervjuernas gång och varierade utefter utförligheten i respondenternas 

svar. Vi använde oss av två olika intervjuguider, en för chefer (bilaga 2) och en för medarbetare 

(bilaga 3). Detta eftersom det krävdes olika typer av frågor för de båda urvalsgrupperna för att 

kunna genomföra vår studie. Vi frågade till exempel chefer; “På vilket sätt skulle du beskriva 

att ditt ledarskap påverkar dina medarbetares hälsa? Hur applicerar du det hälsofrämjande 

ledarskapet i praktiken?” Medarbetare frågade vi istället; “På vilket sätt anser du att chefer på 

din arbetsplats arbetar med att öka hälsa bland medarbetare? Hur visar det sig?”  

 

Frågorna i intervjuguiderna utformades i huvudsak utifrån vårt syfte, våra frågeställningar samt 

den teoretiska referensram vi utgår från i studien. I intervjufrågorna till cheferna (bilaga 2) valde 

vi att använda oss av begreppet hälsofrämjande ledarskap eftersom vi ansåg att de har möjlighet 

att förstå det begreppet eftersom de genomgått en utbildning om hälsofrämjande ledarskap samt 

arbetar med det i verksamheten. I intervjufrågorna till medarbetarna (bilaga 3) valde vi att till 

större del utforma frågor på annat sätt för att göra dem mer begripliga för dem som inte har 

samma kunskap i hälsofrämjande ledarskap. I de båda intervjuguiderna valde vi att dela upp 

frågorna i olika teman för att skapa en bättre struktur och för att säkerställa att vår teoretiska 

referensram sammankopplades med intervjuguiderna. De olika temana som användes var; 

bakgrund, hälsofrämjande ledarskap, krav-, kontroll- och socialt stödmodellen/ KASAM och 

andra påverkansfaktorer. Bakgrundsfrågor ställdes för att börja intervjun med frågor som 

intervjupersonen enkelt kan besvara samt för att ge oss en bild av bland annat hur länge de 

arbetat i kommunen. Resterande frågor i intervjuguiderna ställdes för att besvara syftet och 

frågeställningarna. 

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

 

Lantz (2013, s 14) hävdar att intervjuns kvalitet är viktig för resultatet och därför har förarbetet 

stor betydelse. Författaren framhåller även att hur intervjuarna väljer att lägga upp materialet 

för intervjun har betydelse. Efter intervjuerna är det viktigt att fundera på dess kvalitet och om 
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resultatet blev lyckat. Vidare menar Lantz (2013, s 14) att det är viktigt som intervjuare att efter 

varje intervju reflektera över vad som kan förbättras till nästa gång. Vi funderade på denna 

aspekt mellan våra intervjuer och vi lade till en fråga i intervjuguiden för medarbetare, för att 

bättre täcka in området vi syftade till att undersöka. Vi valde att vara två intervjuare under alla 

intervjutillfällen på grund av att vi strävade efter att säkerställa att vi berörde samtliga delar. 

Trost (2014, s 66f) hävdar å ena sidan att det kan vara en fördel med två intervjuare eftersom 

som de båda intervjuarna kan hjälpas åt och ge stöd till varandra. Å andra sidan blir intervjun 

inte bättre av att ha två intervjuare om de inte är samspelta med varandra (Trost 2014, s 67). 

För att säkerställa att vi var samspelta valde vi att gå igenom intervjuguiden noga tillsammans, 

diskutera eventuella utfall samt vem som tar vilken roll i intervjuerna. Till en början turades vi 

om att ställa intervjufrågorna, vi kom dock fram till att den ena av oss var bättre på att ställa 

intervjufrågorna och den andra var bättre på att ställa följdfrågor. Därför blev uppdelningen 

naturlig i de fortsatta intervjuerna. 

 

Vi utförde innan intervjutillfällena på det faktiska urvalet två olika testintervjuer, en för varje 

intervjuguide. Dessa genomfördes för att testa hur väl frågorna fungerade samt för att vi som 

intervjuare skulle få träna på rollen som intervjuare. Testintervjuer är även bra för att kunna 

uppskatta hur lång tid intervjun kommer att ta (Lantz 2013, s 95). De faktiska intervjuerna 

genomfördes under en två veckors period, där vi ibland hade flera intervjuer samma dag. Vi 

valde att se till att det fanns utrymme tidsmässigt mellan intervjuerna för eventuella justeringar 

av intervjuguiden. Vi spelade in samtliga intervjuer, efter godkännande från intervjupersonerna. 

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum för att skapa en ostörd miljö. Vi bestämde oss för att avsätta 

ungefär 60 minuter per intervju och intervjuerna tog mellan 35-55 minuter att genomföra. 

Intervjuerna med chefer tenderade att bli längre än de intervjuer som genomfördes med 

medarbetare, vilket kan ha berott på att frågorna till chefer respektive medarbetare var något 

olika. Det kan även ha berott på att intervjuerna med chefer hölls veckan efter att intervjuerna 

med medarbetare hölls och att vi som intervjuare då hade hunnit bli mer bekväma i vår roll.  

 

3.5 Genomförande av analys 

 

Efter intervjuerna genomförts blev nästa steg att lyssna igenom intervjuerna igen och skriva 

ned allt som sades. Vi valde att även transkribera ord som “hmm” och “eh”, detta för att 

säkerställa att alla känslor av tvekan och fundersamhet bevarades. Det vi valde att inte 

transkribera var uppenbara sidospår som inte berörde ämnet som vi syftade till att undersöka. 

Utskriften av intervjuerna blev 84 sidor lång. Det som vi ser som en fördel med transkribering 

är att vi lyssnade igenom intervjuerna en gång till i ett tidigt skede, vilket gjorde det lättare att 

bearbeta svaren och komma vidare till analysstadiet. Att lyssna igenom intervjuer kan även leda 

till att intervjuaren får en möjlighet att höra om denne behöver formulera sig annorlunda och 

om det som ska mätas faktiskt mäts, det blir som en kvalitetskontroll (Lantz 2013 s 144f). Vi 

valde därför att utföra transkriberingen löpande så att eventuella förbättringar kunde göras till 

nästkommande intervju. 



 

 

21 

 

Efter att transkriberingen gjorts läste vi igenom utskriften för att få en bild av materialet. Sedan 

valde vi att koda materialet på ett Grounded Theory inspirerat sätt. Vi har dock bara valt att 

inspireras av detta sätt att analysera material. Kodning utifrån Grounded theory sker på så sätt 

att olika koder tillskrivs den empiriska datan och dessa koder står för det som den som 

analyserar tolkar utifrån exempelvis ett intervjusvar (Corbin & Strauss 2015, s 76f). Vidare kan 

dessa koder sedan delas in i olika teman. Inom Grounded Theory är tanken enligt Corbin och 

Strauss (2015, s 10f) att en teori skapas utifrån den empiriska datan som samlats in. Vi har 

skapat koder och teman utifrån empirin genom att relatera den till den teori och de 

frågeställningar vi på förhand hade utformat, detta skiljer sig följaktligen från Grounded theory. 

Som ett första steg kodade vi materialet, sedan har vi länkat samman olika koder och skapat 

gemensamma teman. Dessa teman har utformats utifrån vår teoretiska referensram. Temana 

som utformats från den teoretiska referensramen kopplade vi sedan till våra frågeställningar. Vi 

har valt att använda oss av detta sätt att analysera eftersom vi upplever att det gör det lättare att 

få en förståelse för det empiriska materialet, eftersom det är ett omfattande material. Här nedan 

ges ett exempel på hur vår kodning såg ut: 

 

Transkribering Kod Tema 

”Det här med tydlighet, tror jag skapar en hälsosam 

arbetsplats. För om medarbetarna vet vad som 

förväntas av en så tror jag att man mår bättre och att 

det är lättare att planera sin arbetsdag och det är lättare 

att det inte blir en för stor arbetsbelastning när man har 

klart för sig det är det här som min chef förväntar sig att 

jag ska göra”. 

  

Tydlighet, 

förväntningar 

Hälsofrämjande 

ledarskap 

“...men det är väl att chefen lyssnar på om man kommer 

med någon idé eller att hon lyssnar och ser oss 

medarbetare. Och inte kör sitt eget race från toppen om 

man säger utan att eh hon jobbar med oss. Och jobbar 

man med oss så innebär det att man lyssnar mycket och 

att de givande och tagande liksom.”  

Lyssnar, ser Hälsofrämjande 

ledarskap 

”För mig är, det är väl tänker jag det som jag sa innan 

att vara tydlig och bekräfta, att också på något vis känna 

att man blir uppskattad för det man gör”.  

  

Tydlighet, 

bekräfta 

Hälsofrämjande 

ledarskap 

Tabell 1, Kodningsprocessen. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet 

Enligt Trost (2010, s 133) handlar validitet om att forskaren tar ett mått på något som sedan ska 

visas mäta det som var ämnat med studien. Vid kvalitativa intervjuer är det detta forskaren 

gärna vill, att studien har hög validitet (Trost 2010, s 133). Validiteten i en kvalitativ studie 

genomsyrar hela processen och är inte avgränsad till endast själva datainsamlingen (Patel & 

Davidson 2011, s 105f). När det kommer till datainsamlingen handlar det enligt Patel och 

Davidson (2011, s 106f) om hur väl forskaren lyckas skaffa ett trovärdigt underlag av de 

studerades tolkning av vad de upplever. Vi valde att göra testintervjuer för att säkerhetsställa 

att vi undersöker det vi tänkt undersöka, för att tillförsäkra validiteten i våra intervjuguider. 

Genom att utföra dessa testintervjuer insåg vi att vi ställt vissa ja och nej frågor samt att vissa 

frågor inte var kopplade till vårt syfte och frågeställningar.  

 

Validiteten i kvalitativa studier handlar även om att det finns en väl utbyggd teoridel som har 

relevans för det som ska undersökas (Patel & Davidson 2011, 105f). Detta har vi säkerställt 

genom att dels kontinuerligt sett tillbaka till syftet och om det finns en relevans i det som tas 

upp och dels genom att faktiskt beskriva varför vi valt att ta upp olika delar i den teoretiska 

referensramen. En annan viktig del i validiteten i kvalitativa studier är hur forskaren förhåller 

sig till sin egen förförståelse och använder den (Patel & Davidson 2011, 105f). Vi hade inte en 

stor förförståelse kring ämnet hälsofrämjande ledarskap och ämnet var inget vi hade gjorts 

uppmärksamma på tidigare. Trots detta har vi en viss förförståelse till både begreppet 

hälsofrämjande och begreppet ledarskap som vi är medvetna om kan ha påverkat till viss del. 

Vår förförståelse kring hälsofrämjande var att det handlar om att främja hälsan, genom 

exempelvis ”teamaktiviteter” med kollegor. Vi har på våra arbetsplatser sett hur chefer utövar 

ledarskap och har därför en förförståelse kring begreppet ledarskap. Vi har i arbetet med 

analysen använt vår förförståelse för att tolka och sortera i resultatet. 

 

För att bevara trovärdigheten genom transkriberingen har vi varit noga med att ta med olika 

känslor som exempelvis skratt eller tvekan i vår transkribering. Detta för att dessa kan säga 

mycket om hur det respondenten säger ska tolkas. Vi har även skrivit med när det har varit 

längre pauser för att respondenten har behövt fundera. Under kodningsprocessen har vi tolkat 

vad dessa pauser kan bero på. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig, att det som mäts inte påverkas av saker som sker 

slumpmässigt och att det som mäts kan mätas och bli likadant vid ytterligare en mätning. Det 

är dock många gånger problematiskt att se det ur detta synsätt eftersom saker inte alltid är 

konstanta, speciellt det som undersöks i kvalitativa studier (Trost 2010, s 131). I en kvalitativ 

studie behöver inte olika resultat vid upprepade mätningar betyda att reliabiliteten är låg (Patel 
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& Davidson 2011, s 106). Detta eftersom personen exempelvis kan ha ändrat sig mellan 

mättillfällena. I kvalitativa studier blir det istället viktigare, när det kommer till reliabiliteten, 

hur situationen och miljön ser ut vid undersökningstillfället (Patel & Davidson 2011, s 105f). 

När vi gjorde intervjuerna hölls dessa på avskilda rum för att säkerställa att respondenten inte 

skulle bli störd av exempelvis andra förbipasserande kollegor. Utöver att rummet som intervjun 

ska hållas i ska vara ostört när det kommer till bland annat ljud är det en fördel om rummet är 

inbjudande (Lantz 2013, 96f). Helst bör rummet där intervjuerna utförs väljas med omsorg för 

att vara inbjudande, dock är detta inte alltid möjligt och ibland får en bara acceptera att 

förhållandena inte är idealiska (Lantz 2013, s 96f). Vi hade ingen möjlighet att själva välja 

rummen eftersom samtliga intervjuer hölls på respondentens arbetsplats i ett rum som denne 

bokade. Det vi kunde påverka var att vi stängde av ljudet på våra mobiltelefoner och bad 

respondenten att göra detsamma. 

 

Ytterligare en sak som kan påverka är ljudinspelning. Vissa människor kan bli obekväma och 

mindre frispråkiga när ett ljudinspelningsverktyg är närvarande, även om de flesta tenderar att 

glömma bort inspelningen efter en stund (Trost 2010, s 75). Det positiva med att spela in är att 

intervjuaren kan fokusera enbart på vad som sägs och inte blir distraherad av att hinna med att 

skriva ned vad som sägs. En negativ aspekt kan bli att vissa viktiga delar, såsom gester, kan gå 

förlorade (Trost 2010, s 75). Att spela in intervjuerna är även ett sätt att säkerställa att 

reliabiliteten behålls eftersom intervjuaren i efterhand kan försäkra sig om att saker uppfattades 

korrekt genom att gå tillbaka och lyssna på ljudinspelningen (Patel & Davidson 2011, s 104). 

Vi valde att spela in våra intervjuer men var noga med att betona att det var frivilligt. Vi fick 

spela in alla intervjuer och upplevde det som positivt eftersom vi kunde koncentrera oss helt på 

intervjun samt på att ställa följdfrågor. Vi upplevde att vissa av respondenterna var något 

obekväma med ljudinspelningarna men så fort intervjun var igång släppte det. Vår upplevelse 

var att ljudinspelning inte hade någon negativ påverkan på resultatet av intervjuerna, vilket dock 

kan vara svårt för oss att upptäcka eftersom vi inte vet hur respondenterna agerar i en intervju 

utan ljudinspelning. 

 

3.7 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet handlar om ifall resultaten i studien gäller för andra individer än de som har 

studerats (Patel & Davidson 2011, s 56). När det kommer till våra möjligheter att generalisera 

bör det betonas att vår strävan med studien inte var att kunna göra en vidare generalisering av 

vårt resultat, utan att vi var ute efter respondenternas upplevelse och förståelse av ämnet. Vi är 

medvetna om att en generalisering, exempelvis till hela Kungsbacka kommun eller till 

kommuner generellt, inte är möjlig på grund av att det är få personer som undersökts. Det här 

med generalisering är dock en svår fråga, det kan tänkas att det vi funnit i vår studie inte är 

helt unikt bara för den grupp vi undersökt eller för Kungsbacka kommun utan även kan 

återfinnas i andra organisationer. 
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3.8 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2016) har lagt fram fyra forskningsetiska krav när det kommer till 

vetenskapliga undersökningar. Syftet är att värna om människors individskydd och ge forskare 

riktlinjer att förhålla sig till för att kunna värna om det. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2016).  

 

Informationskravet 

Informationskravet handlar om att informera de som ska delta i studien om vad syftet är med 

studien, vilka risker som finns i att delta och samtidigt visa vilken kunskap som skulle kunna 

framkomma av studien (Vetenskapsrådet 2016, s 7). Det är också viktigt att vara tydlig i att 

berätta att informationen deltagarna delar med sig av endast används i syfte för studien. En 

annan viktig aspekt i informationskravet är att förklara att det är frivilligt att delta samt att 

deltagaren har rätt att avbryta när som helst. Det är också centralt att här berätta var studien 

kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2016, s 7). Vi valde att skicka ut ett mejl (bilaga 1) 

genom vår kontaktperson på Kungsbacka kommun med information kring studien, där vi 

berättade att det var frivillig att delta och att respondenterna när som helst skulle kunna avbryta 

sin medverkan i studien. Samtidigt berättade vi att studien kommer att finnas tillgänglig på nätet 

när den blivit godkänd. Vår kontaktperson vidarebefordrade sedan mejlet till anställda på 

kommunen och ställde frågan om de skulle vilja delta i studien. Vi valde även att informera 

respondenterna innan intervjun startade om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta 

intervjun när de vill. Detta för att vara tydliga och påminna dem om deras rätt.  

 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få samtycke av deltagarna. Vidare är det även 

viktigt att personer, som inte är respondenter, som lämnar ut andra typer av uppgifter även de 

ska samtycka till studien (Vetenskapsrådet 2016, s 9). Inom samtyckeskravet ingår också 

deltagarens möjlighet att när som helst avsluta sin medverkan, även mitt i en intervju. Om 

deltagaren väljer att inte fortsätta ska detta inte få någon negativ konsekvens. Forskaren får 

motivera deltagaren att vara kvar dock får detta inte gå överstyr så att deltagaren inte har någon 

chans att själv bestämma hur hen vill göra (Vetenskapsrådet 2016, s. 10f). Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att vi frågade personer på kommunen genom mejl (bilaga 1), som skickades 

via vår kontaktperson, om de skulle vilja delta i studien. Vi förklarade både i mejlet och på 

intervjun att intervjupersonen när som helst får avsluta studien om hen vill. Innan vi startade 

intervjun frågade vi även om de hade någon mer fråga om studien och intervjun som de skulle 

vilja få förklarat. 

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen, i vårt fall intervjuer, inte får användas 

på annat sätt än vad som har informerats om samt att det bara får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2016, s 14f). Det är även viktigt att överväga de risker som finns när det 



 

 

25 

kommer till nyttjandekravet i studien som ska göras enligt Vetenskapsrådet (2016, s 14f). 

Exempelvis överväga om det finns en stor risk att informationen kan komma i fel händer och 

på så sätt användas på annat sätt än i forskningssyfte. Nyttjandekravet uppfyllde vi genom att 

informera deltagarna i intervjuerna om att uppgifter som framkommer endast används i vår 

studie. Vi var även noga med att säkerställa att det endast var vi och vår handledare som kunde 

ta del av det insamlade materialet. 

 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet eller 

sekretess. Personuppgifter får vidare inte lämnas ut till utomstående och obehöriga ska heller 

inte kunna få tag i uppgifterna. Därför ska dessa uppgifter bevaras på ett sådant sätt att detta 

förhindras. Det ska inte heller gå att identifiera eller att spåra svar tillbaka till enskilda individer 

i en studie (Vetenskapsrådet 2016, s 12f). Personerna som intervjuats har blivit utvalda 

personligen och varit kända av personer i organisationen, vilket kan vara problematiskt. Vi har 

dock från start informerat respondenterna om att alla uppgifter och information behandlas 

konfidentiellt. Eftersom respondenterna blivit utvalda personligen och det är tydligt vem som 

intervjuats har vi valt att lägga vikt vid att inte utelämna uppgifter samt information som kan 

härledas till någon personligen. Vi har därför valt att inte koppla sådant som framkommit i 

intervjuer till namn, ålder, arbetsplats eller hur länge de arbetat. I urvalet har dock 

urvalsgruppen beskrivits på så sätt att antalet deltagande chefer respektive medarbetare samt 

könet på respondenterna har angivits. 
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4. Analys och resultat  

 

 

I följande kapitel redogör vi för det resultat vi har funnit i det empiriska materialet. Vi 

analyserar genom att koppla resultatet till vår teoretiska referensram, exemplifierar genom 

citat och resonerar kring vad vi ser. För att göra analys och resultatkapitlet mer 

lättöverskådligt delar vi upp texten i olika avsnitt. Först behandlar vi vad ledarskap innebär 

för cheferna och medarbetarna samt hur det påverkar medarbetarnas hälsa i kommunen. Sedan 

redogör vi för innebörden av det hälsofrämjande ledarskapet för cheferna och medarbetarna. 

Vidare berör vi chefernas arbete med det hälsofrämjande ledarskapet samt olika 

ledarskapsstilar som kan identifieras. Sedan belyser vi viktiga delar i det hälsofrämjande 

ledarskapet och slutligen lyfter vi centrala faktorer för upplevelsen av en god hälsa på arbetet. 

 

 

4.1 Innebörden av ledarskap och dess påverkan på medarbetares hälsa i 

kommunen 

 

Ledarskapet 

Eftersom studien syftar till att undersöka upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet väljer 

vi att inledningsvis se till respondenternas beskrivningar av ledarskapet och vad de upplever är 

viktigt i ledarskapet. Både chefernas och medarbetarnas intervjusvar indikerar på att ledarskapet 

har en stor påverkan och i ledarskapet finns det flera viktiga delar som bidrar till att 

medarbetarna mår bra i sitt arbete. Detta stämmer överens med det Angelöw (2002, s 36) menar 

kring att ledarskapet har en viktig roll när det kommer till friska arbetsplatser.  

 

De intervjuade medarbetarna delar uppfattningen att en av de viktigaste delarna i ledarskapet 

är att vara tydlig som chef. Ytterligare delar som togs upp av flera av medarbetarna var att 

chefen ska bekräfta medarbetarna, lyssna in medarbetarna, uppmuntra förslagen som 

medarbetarna kommer med samt att vara lojala. Det ska även finnas ett givande och tagande 

mellan medarbetare och chef. Att chefen ska kunna vara en trygghet, att samarbetet mellan 

chefen och medarbetaren ska vara enkelt samt att som chef se sina medarbetare.  

 

Chefernas beskrivningar av vad som är det viktigaste i ledarskapet skiljer sig inte något särskilt 

från medarbetarnas svar. Cheferna menar också att både tydlighet och att ge medarbetarna en 

trygghet är viktigt i ledarskapet. Att vara en närvarande chef, att lyssna in sina medarbetare, att 

vara ett föredöme för dem samt att motivera medarbetarna i sitt arbete är även det viktigt. Att 

som chef vara ärlig och intresserad av sina medarbetare är punkter som togs upp av de olika 

cheferna, men även att som chef vara engagerad.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att både cheferna och medarbetarna ser ledarskap som ett begrepp 

som rymmer många olika delar. Vidare går detta att koppla till hur Bruzelius och Skärvad 
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(2011, s 371f) väljer att definiera ledarskapet. Författarna hävdar att det handlar om att leda och 

påverka individer att uppnå olika mål, att engagera medarbetare och samtidigt skapa en god 

relation mellan chefen och dess medarbetare (Bruzelius & Skärvad 2011, s 371f). Bruzelius och 

Skärvad väljer att göra en vid definition av begreppet, vilket även våra respondenter gör. 

Resultatet stämmer likaså överens med Alvessons (2013, s 126f) definition av ledarskap som 

innebär att som ledare sätta ett gott exempel för arbetstagarna, inspirera och tala med ett tydligt 

språk. 

 

Chefens ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa 

Syftet med studien är delvis att besvara hur medarbetarnas hälsa påverkas av det hälsofrämjande 

ledarskapet. Utifrån chefernas och medarbetarnas intervjusvar kan vi se att ledarskapet tydligt 

kan påverka hälsan hos medarbetarna, eftersom vilken chef medarbetaren har spelar roll för 

deras välbefinnande. Vår analys är att hälsan hos medarbetarna kan påverkas av chefens sätt att 

agera i olika situationer på en social nivå. Det kan tänkas att det ser ut så här för att chefen kan 

vara den som i mångt och mycket sätter klimatet för arbetsgruppen. Detta i likhet med det 

Ljusenius och Rydqvist (1999, s 12) menar kring att chefen kan påverka en hel arbetsgrupp. 

Utifrån en medarbetares intervjusvar kan det tolkas som att chefen konstant är synlig på ett sätt 

som medarbetare inte är, om chefen har en dålig dag märks detta tydligare än om en medarbetare 

skulle ha det. 

 

Aspekter som vi såg påverkade medarbetarnas hälsa positivt var enligt både chefernas och 

medarbetarnas intervjusvar att som chef vara trygg, tydlig och närvarande. Det är även viktigt 

med en chef som ser sina medarbetare samt att medarbetarna får möjligheten att ta ansvar och 

utvecklas. Två medarbetare benämner hur deras chef skapar en god hälsa för dem i arbetet:  

 

Genom att vara vänlig och positiv och… hon vill ju vårt bästa, att hon bryr sig om oss också 

[...] Så det är en positiv känsla att har vi ett problem löser vi det och så smittar det av sig. 

 

Men nä, vår chef hon ringer och checkar av hur ser dagen ut asså kollar hela tiden av vart 

vi alla är liksom. Det är de, det påverkar, det är A och O liksom.  

 

Intervjusvaren indikerar att hälsa handlar om ett välbefinnande i arbetet och där medarbetarnas 

hälsa påverkas av deras chefs ledarskap, vilket går att koppla till WHO:s (1948) definition av 

hälsa där hälsa innebär flera aspekter som mental och social påverkan. Det handlar således inte 

bara om frånvaron av sjukdom, utan även om välbefinnandet.  

 

4.2 Innebörden av det hälsofrämjande ledarskapet för chefer och 

medarbetare i kommunen 

 

Svaren från de intervjuade cheferna pekar mot att det ska finnas en balans mellan arbete och 

privatliv, ett schema som är hälsosamt. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar utifrån teorin 

om att skapa ett samspel mellan chef och medarbetare, att skapa sig en förståelse för hälsan och 
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utefter det arbeta med att främja hälsan i organisationen (Winroth och Rydqvist 2008, s 26ff). 

Det går inte att bortse från privatlivet när det kommer till hälsa eftersom det även påverkar 

arbetet (Menckel & Österblom 2000, s 25ff). Detta överensstämmer med chefernas upplevelse 

av det hälsofrämjande ledarskapet. Några av cheferna valde att beskriva det hälsofrämjande 

ledarskapet som att chefen ska vara tydlig och uppmuntra sina medarbetare för att medarbetarna 

ska trivas i sitt arbete. Vi kan se likheter till det Ljusenius och Rydqvist (1999, s 61) beskriver 

om det hälsofrämjande ledarskapet. Författarna framhåller att det handlar om att engagera 

medarbetarna och skapa en god hälsa där de kan arbeta på ett hållbart sätt, vilket kan kopplas 

till intervjusvaren. Att som chef vara en god förebild var något som några av de intervjuade 

cheferna även benämnde som viktigt, där chefen är en förebild inte bara på arbetet men också 

på fritiden, exempelvis när det kommer till att undvika att skicka mejl sent på kvällen. En chef 

väljer att beskriva hälsofrämjande ledarskap på följande sätt: 

 

Det är just det här med att, det är så många delar i det hela, men det är just att kunna fånga 

upp men det är också vad jag kan som chef påverkar. När jag lägger ett schema till exempel 

att det är hälsosamt. Är ni med? Att ha med sig kunskap om vad som är hanterbart. För 

idag har det blivit en förskjutning, idag är det så himla, hur ska jag säga? Att få ihop ett 

arbetsliv och det privata.  

 

Utifrån medarbetarnas intervjusvar kan vi se att hälsofrämjande ledarskap enligt flera av 

medarbetarna handlar om att som chef se sina medarbetare, att medarbetaren blir lyssnad på, 

känner en trygghet samt tydlighet från sin chef. Att som medarbetare tas på allvar och blir 

bekräftad av sin chef, att tillsammans arbeta och skapa goda förutsättningar. Detta går samman 

med det Bruzelius och Skärvards (2011, s 371f) framhåller att i ett bra ledarskap ska 

medarbetare känna tilltro till sin chef. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar likaså, enligt 

några av medarbetarna, om att medarbetarnas förslag och idéer ska bli väl bemötta. Vi upplevde 

att medarbetarna hade betydligt svårare att besvara vad hälsofrämjande ledarskap innebar än 

vad cheferna hade. Följande citat illustrerar två av medarbetarnas syn på hälsofrämjande 

ledarskap:  

 

Hälsofrämjande ledarskap. Äh jag vet inte, asså hälsofrämjande ledarskap... nä men att 

chefen ser varje individ som jobbar på stället liksom. Eh... ah det räcker nog så, jag tror 

det.  

 

För mig är det är väl tänker jag det som jag sa innan att vara tydlig och bekräfta, att också 

på något vis känna att man blir uppskattad för det man gör. Det är ju ändå en jätteviktig 

grej… 

 

De olika beskrivningar vi funnit från några av chefernas och medarbetarnas intervjusvar om det 

hälsofrämjande ledarskap överensstämmer med de olika beskrivningar som Axelsson, et al. 

(2011) i sin studie funnit om hälsofrämjande ledarskap. En beskrivning av hälsofrämjande 

ledarskap är att utveckla en hälsosam arbetsplats, att ha ett brett synsätt och se till arbetsplatsen 

i stort (Axelsson, et al. 2011). Detta är en beskrivning som några av cheferna belyser genom att 
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beskriva hälsofrämjande ledarskap som något som handlar om en balans mellan privatliv och 

arbetsliv samt att som chef vara en god förebild för medarbetare. Några av medarbetarna 

beskriver att ett hälsofrämjande ledarskap handlar om att tillsammans på arbetsplatsen skapa 

goda förutsättningar. En annan beskrivning som Axelsson, et al. (2011) i sin studie fann om 

hälsofrämjande ledarskap var att ledaren har en stödjande ledarskapsstil, där chefens beteende 

och attityd mot medarbetarna är viktigt och där chefen stöttar sina medarbetare. Flera av 

medarbetarna framhöll att möjligheten att kunna kontakta sin chef när som helst är viktigt för 

att kunna få stöd, vilket till viss del kan kopplas till Axelssons, et al. (2011) beskrivning. Vissa 

av cheferna framhåller att uppmuntra sina medarbetare är en del av beskrivningen av ett 

hälsofrämjande ledarskap. En annan beskrivning som Axelsson, et al. (2011) i sin studie fann 

var att aktiviteter för att öka välmående hos medarbetare var kopplade till ett hälsofrämjande 

ledarskap (Axelsson, et al. 2011). Denna beskrivning kan vi inte finna lika tydligt i svaren från 

respondenterna. En medarbetare nämner dock friskvårdstimme och att kunna göra aktiviteter 

ihop, exempelvis ta en långpromenad, som en beskrivning av det hälsofrämjande ledarskapet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån chefernas och medarbetarnas svar se likheter, som 

exempelvis tydlighet i ledarskapet. Samtidigt kan vi också se en skillnad där cheferna pratar 

om balans mellan arbete och privatliv, vilket inte medarbetarna nämner. Det som är gemensamt 

för samtliga respondenter är att de ser hälsofrämjande ledarskap som ett begrepp som kan 

betyda flera saker. Chefernas sätt att se på hälsofrämjande ledarskap skiljer sig från 

medarbetarnas, dock har cheferna gått en utbildning inom det området vilket kan förklara 

skillnaden. En chef beskriver hur hon väljer att inte använda sig av termen hälsofrämjande 

ledarskap när hon pratar med sina medarbetare, vilket även kan förklara skillnaden vi ser. 

 

4.3 Chefers arbete med det hälsofrämjande ledarskapet i kommunen  

 

Förmedlingen av det hälsofrämjande ledarskapet 

Vi valde att skapa oss en förståelse för hur cheferna valde att förmedla vidare sin kunskap om 

det hälsofrämjande ledarskapet till medarbetarna. Här kan vi se blandade upplevelser om hur 

cheferna förmedlar kunskapen vidare, varför man inte förmedlar det och upplevelser kring att 

chefen borde förmedla kunskapen vidare. Flera av cheferna upplever att de inte pratar särskilt 

mycket om det hälsofrämjande ledarskapet, i alla fall inte i de termerna. De framhåller att de 

kan bli bättre på att förmedla informationen vidare. Utifrån intervjuerna med cheferna fick vi 

uppfattningen att cheferna förmedlar olika mycket och att det ibland är svårt att finna tiden att 

förmedla kunskapen vidare. En chef funderar gällande om det hälsofrämjande ledarskapet ska 

förmedlas vidare till medarbetarna och uttrycker sig på följande vis:  

 

Nja kanske. Att göra de mer delaktiga i förståelsen för att de får ett mera ansvar för det 

tycker jag att det är en del av det hälsofrämjande, i det utvecklande att motivera dem att ta 

mer ansvar för att de då ska må bättre och växa i det. Ja kanske.  

 

En annan chef framhåller:  
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Ja absolut. Det är väl viktigt. Det spelar ingen roll vad det är för utbildning, sedan får man 

ibland informera mer och ibland bara lite. Annars undrar ju de, jag själv har ju alltid undrat 

innan jag blev chef vad chefen gör. 

 

Flera av cheferna menar att det är viktigt med förmedlingen av kunskapen om det 

hälsofrämjande ledarskapet, dock menar de att det är väsentligt att välja ut det som är intressant 

och förmedla det vidare. Utifrån det Ljusenius och Rydqvist (1999, s 11f) nämner om att skapa 

rätt förutsättningar för utveckling av personalen, kan det tyda på att en ännu bättre förmedling 

av det hälsofrämjande ledarskapet skulle kunna ge bättre förutsättningar för medarbetare i sitt 

arbete. 

 

Flera av medarbetarna uttrycker sig ha en begränsad kunskap om det hälsofrämjande 

ledarskapet, dock finns det en önskan om att få mer kunskap kring det. En av medarbetarna 

framhåller att det till viss del är medarbetarens ansvar att ställa frågor om det. En annan 

medarbetare förklarar att hon märkt skillnad i kommunen sedan de började arbeta mer 

hälsofrämjande, eftersom det upplevs finnas ett större intresse för medarbetarna. På frågan om 

cheferna förmedlar vidare kunskapen om hälsofrämjande ledarskap svarade en medarbetare:  

 

Gör de det? Ska de göra det? Nä asså jag har ingen koll, nä jag hör ju inget om det här 

liksom. 

 

En annan medarbetare uttrycker:  

 

Jo men det tror jag hade varit bra [...] lyfta upp en diskussion som handlar om just 

ledarskapet och relationen mellan dem tror jag hade varit bra. Det hade nog varit mycket 

som hade kunnat komma fram i en sådan dialog. Det tror jag. 

 

Medarbetaren menar vidare att det är bra med dialoger mellan chef och medarbetare för att 

skapa en god relation och gemenskap, särskilt om medarbetare inte träffar sin chef ofta. Detta 

går att koppla till det Ljusenius och Rydqvist (1999, s 61) förutsätter att det hälsofrämjande 

ledarskapet kräver, att det ska finnas en gemenskap på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis 

menar flera av cheferna att det är viktigt med en förmedling av det hälsofrämjande ledarskapet 

till medarbetarna, dock ser denna förmedling olika ut från chef till chef. 

 

Kunskapen om arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt 

Arbetsmiljön är en väsentlig del i att något kan ses som hälsofrämjande (Hanson 2004, s 179). 

Hur arbetsmiljöarbetet ser ut är därmed en viktig del när det kommer till hälsofrämjande 

ledarskap. När det kommer till arbetsmiljöarbetet finns det en viss skillnad i hur medarbetarna 

beskriver att kommunen arbetar med det och hur cheferna beskriver att kommunen och de själva 

arbetar med det. På frågan gällande hur kommunen arbetar med arbetsmiljön uttrycker sig två 

av cheferna på följande sätt:  
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Eh vi har ju det som en stående punkt på APT [arbetsplatsträff]. Det har vi, oftast är det ju 

så, det blir ju mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön [...]. Sedan är det ju inte alltid att 

man är så bekväm med, utifrån den psykosociala arbetsmiljön att ta det. 

 

Arbetsmiljön är ju en väldigt stor del i arbetet. Att lyfta det positiva på mötena är ju också 

en del av arbetsmiljön. Vad är det positiva med din, i ditt arbete, att lyfta det på 

arbetsmiljöträffarna, är ju också jätte-jätteviktigt. Att inte bara lyfta när det är förändringar 

eller risker eller när det är ronder, utan lyfta det dagliga arbetet.  

 

Det senare citatet går att koppla till WHO:s (1948) definition av hälsa, där de framhåller precis 

som chefen ovan att det inte endast handlar om att lyfta risker utan att lyfta de friska och bra 

sakerna i arbetet. Detta tankesätt kan vi även se utifrån Antonovskys modell KASAM. Vid 

utformandet av hans modell undersökte han inte varför människor är eller blir sjuka, utan istället 

varför människor förblir friska (Menckel & Österblom 2000, s 18ff). Vi kan också se att det 

finns blandade upplevelser gällande hur arbetet fungerar med arbetsmiljön, flera av cheferna 

upplever till viss del att de gör mycket för arbetsmiljön. En chef uttrycker sig på följande sätt: 

 

Man kan väl alltid göra mer hela tiden men det ju så mycket, det kommer ju nya lagar och 

AFS: ar [Arbetsmiljöverkets författningssamlingar] och allt möjligt hela tiden som gör att 

förändringar i arbetsmiljöarbetet också eller högre krav får jag nog säga att det gör hela 

tiden. Men mer alltså, jag tycker egentligen att vi har en väldigt bra systematik i det här, i 

stort får jag nog säga sedan kan man alltid slipa på saker *skratt*. Det är så det är. 

 

Citatet kan tolkas som att chefen vill påvisa att arbetsmiljön alltid kan förbättras och utvecklas. 

Samtidigt är arbetsmiljöriktlinjerna ständigt föränderliga vilket bidrar med en svårighet. 

 

Utifrån några av medarbetarnas intervjusvar om arbetsmiljön framgår att det finns brister i 

arbetsmiljöarbetet och samtliga medarbetare menar att det kan bli betydligt bättre. Samtliga 

medarbetare framhåller att de inte vet hur det arbetas med arbetsmiljön, utöver 

medarbetarenkäter och att cheferna har arbetsmiljön som en punkt på arbetsplatsträffarna. 

Några av medarbetarna upplever att arbetsmiljöarbetet blivit bättre på senare tid vilket skulle 

kunna bero på det hälsofrämjande ledarskapet som nyligen införts i kommunen. En medarbetare 

lyfter att det till viss del är medarbetarnas ansvar att ta upp saker de anser skulle kunna förbättra 

arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

 

Det som blir tydligt är att cheferna har en större insikt i vad som görs i arbetsmiljöarbetet än 

vad medarbetarna har. Ljusenius och Rydqvist (1999, s 12) beskriver chefen som den viktigaste 

arbetsmiljöfaktorn och att chefen kan påverka en hel arbetsgrupp, både positivt och negativt. 

Detta är dock inget vi finner stöd för i den insamlade empirin, det vill säga det framkommer 

inte uttryckligen att chefen ses som den viktigaste arbetsmiljöfaktorn, varken hos medarbetarna 

eller hos chefer. Både cheferna och medarbetarna nämner istället främst 

medarbetarundersökningar och arbetsplatsträffar när vi ställde frågan om hur det arbetar med 

arbetsmiljön på deras arbetsplats. Det intressanta blir att fundera över varför det ser ut så här, 
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varför är det endast de grundläggande delarna i arbetsmiljön som nämns. Emellertid kan vi 

utifrån andra intervjufrågor se att cheferna påverkar medarbetarna och deras hälsa.  

 

Sammanfattningsvis har cheferna större insikt i arbetsmiljöarbetet än vad medarbetarna har. 

Det är dock i huvudsak grundläggande delar av arbetsmiljön, som medarbetarundersökningar 

och arbetsplatsträffar, som nämns av både cheferna och medarbetarna. En annan skillnad är 

upplevelsen av hur arbetsmiljöarbetet fungerar. 

 

4.4 Ledarskapsstilar som kan identifieras i arbetet med det 

hälsofrämjande ledarskapet i kommunen 

 

Vi har i teorin valt att nämna det salutogena ledarskapet, det transformativa ledarskapet samt 

det utvecklande ledarskapet. Vi upplever utifrån intervjusvaren och teorin att det finns likheter 

mellan dessa ledarskapsstilar och det hälsofrämjande ledarskapet.  

 

Att chefen har en påverkan på medarbetarna genom sitt sätt att agera är något vi kan finna bland 

flera av chefernas intervjusvar. En chef uttrycker: 

 

Ett av de första tipsen jag fick när jag skulle bli chef, när jag gick en chefsutbildning var 

att hela tiden tänka på att du står i skyltfönstret som chef liksom. Tänka på att alla ser och 

hör hur du är, så jag tänker att hur jag är påverkar mina medarbetare. Om jag har ett schysst 

bemötande tänker jag att det sprider sig, att man är schysst mot andra och lite så. 

 

Denna upplevelse, att chefen är ett föredöme, är något vi kan finna i flera av intervjusvaren från 

cheferna. Cheferna hävdar att föredömet är av stor väsentlighet och att det påverkar 

medarbetarna vilket typ av föredöme chefen är. Detta överensstämmer med det utvecklande 

ledarskapet. I det utvecklande ledarskapet är en av delarna att chefen ska vara ett föredöme 

(Larsson, et al. 2017, s 69f). Att vara ett föredöme innebär enligt författarna att som ledare agera 

trovärdigt och stå fast vid beslut, att chefens handlingar går samman med dennes ord samt att 

som chef ta på sig ansvaret för misslyckanden (Larsson, et al. 2017, s 69f).  

 

En del som i intervjuerna med både cheferna och medarbetarna nämndes som en central del i 

ledarskapet var att som chef vara tydlig. Detta går att koppla till det transformativa ledarskapet 

som delvis handlar om att förmedla klara visioner till medarbetare (Alvesson 2013, s 158f). Det 

transformativa ledarskapet handlar vidare om att skapa engagemang, uppmuntra kreativitet 

samt ta hänsyn till individuella behov hos medarbetare. På frågan kring vad chefen kan göra för 

att främja hälsa hos sina medarbetare svarar en chef: 

 

[...]och så försöker jag fånga upp det, men visst det kan hända att någon bara går rakt hem 

och är sjukskriven för utmattning [...] men jag försöker jobba förebyggande och fråga om 

jag kan göra något eller om man kan justera arbetsuppgifter eller om personen behöver ta 

ut lite extra ledighet så. 
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Att som chef kunna hjälpa medarbetarna med att anpassa och prioritera arbetsuppgifter var 

något som flera av de cheferna vi intervjuade nämnde som centralt gällande att främja hälsan 

hos medarbetarna. Detta går ihop med det transformativa ledarskapet. I en undersökning av 

Tafvelin, et al. (2011) framkom att det transformativa ledarskapet indirekt kan kopplas till 

medarbetarnas välmående. Att arbeta med ett transformativt ledarskap skapar enligt Tafvelin, 

et al. (2011) ett välmående bland medarbetare. Det vi kan se är att det transformativa ledarskapet 

kan återfinnas i hur flera cheferna beskriver att de arbetar för att främja hälsa bland 

medarbetarna. Vi kan dock inte se att det transformativa ledarskapet enbart skulle bidra till ett 

välmående eller en bra hälsa bland medarbetarna, utan det finns i den insamlande empirin även 

andra delar som bidrar till välmående. En av dessa delar är att som chef visa en omtanke, vilket 

är en del av det utvecklande ledarskapet. En chef benämner i intervjun att personlig omtanke är 

en viktig del av hennes ledarskap. 

 

Vi kan utifrån flera av medarbetarnas intervjusvar se att omtanke anses vara en väsentlig del 

för dem eftersom de förklarar att det är viktigt för att trivas, vilket kan kopplas till det 

utvecklande ledarskapet. Flera av medarbetarna menar även att en central del i ledarskapet är 

att som chef vara tydlig, vilket kan kopplas till det transformativa ledarskapet. På frågan hur 

medarbetarna påverkas av sin chefs sätt att agera uttrycker sig en medarbetare på följande vis:  

 

Jo men de är väl klart, för att jag ska trivas på jobbet så behövs det ju en bra ledning. Om 

jag anser och får känslan av att min chef ser mig inte, hon hör mig inte, hon bryr sig inte 

om vad jag gör… 

 

Vad medarbetaren framhåller i citatet ovan går att koppla till det salutogena ledarskapet. Det 

salutogena ledarskapet handlar om att se ett värde i varje människa samt att som ledare ha en 

god energi som i sin tur leder till att medarbetare kan prestera (Hanson 2010, s 41f). Salutogent 

ledarskap menar Winroth och Rydqvist (2008, s 28f) handlar om att varje människa ses som en 

tillgång och att som chef se alla medarbetare. Betydelsen av att chefen ser sina medarbetare är 

något som överensstämmer med vad flera av de intervjuade medarbetarna nämner som viktigt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån intervjusvaren kan se är att salutogent ledarskap, 

transformativt ledarskap och utvecklande ledarskap är ledarskapsstilar som till viss del finns i 

kommunen, men att det är det utvecklande ledarskapet som det arbetas mest utifrån. Det 

transformativa ledarskapet syns i hur cheferna agerar och resonerar, vilket troligen beror på att 

det utvecklande ledarskapet kommer från det transformativa ledarskapet. Vi ser även det 

salutogena ledarskapet eftersom flera av medarbetarna framhåller att det är betydelsefullt att bli 

sedd av sin chef. Även flera av de intervjuade cheferna menar att det är viktigt att se sina 

medarbetare. 
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4.5 Viktiga delar i det hälsofrämjande ledarskapet  

 

Det vi kan se i den insamlade empirin är att det finns olika aspekter som är viktiga när det 

kommer till medarbetarnas hälsa. De aspekter vi har valt att ta upp är egenkontroll och stöd i 

arbetet eftersom vi noterade att både egenkontroll samt stöd i arbetet var något som frekvent 

uppkom under intervjuerna. Vi upplever också, utifrån respondenternas svar, att både stöd från 

sin chef samt egenkontroll är viktigt för att främja medarbetarnas hälsa. Om vi ser till Karaseks 

och Theorells krav-, kontroll- och socialt stödmodell ingår, förutom kontroll och socialt stöd, 

även krav. Det vi kan se bland flera av medarbetarna och cheferna är att de upplever att 

medarbetarna har mycket att göra på arbetet, emellertid tolkar vi inte det som att de upplever 

detta som endast negativt. En medarbetare uttrycker: 

 

Men vi det är ju det som är roligt med detta man har ju alltid att göra. Det blir inte 

långtråkigt på jobbet, mycket varierande så. Nä det är ju roligt att ha att göra, men man har 

inte så man känner sig superstressad nä.  

 

Karaseks och Theorell (1990, s 31ff) hävdar att arbeten kan delas upp i fyra olika kategorier; 

aktiva arbeten, spända arbeten, passiva arbeten och avspända arbeten. Det dessa typer av 

arbeten visar är att höga krav inte alltid leder till stress utan det beror på nivån av kontroll. 

Likaså behöver inte låga krav vara någon positivt såvida mängden av kontroll en medarbetare 

upplever även den är låg. Utifrån citatet kan vi se att flera av medarbetarna upplever sig ha höga 

krav, men att det inte leder till en stress. Detta kan bero på att mängden kontroll i arbetet är hög, 

vilket vi nedan redogör vidare för. 

 

Egenkontrollen värderas högt 

Flera av medarbetarna menar att det är en väsentlig del i välmående och hälsan att kunna lägga 

upp sin arbetsdag och att kunna prioritera själv i vilken ordning arbetsuppgifter utförs. Därför 

ser vi det även som en central del i det hälsofrämjande ledarskapet, att som chef ge medarbetare 

möjlighet till egenkontroll. Behovet av att själv ha möjlighet att styra kan kopplas till krav-, 

kontroll- och socialt stödmodellen. Karasek och Theorell (1990, s 62f) hävdar att en individ 

som kan bestämma och styra över sin arbetsdag upplever mindre stress. Detta handlar således 

om kontrolldelen i Karaseks och Theorells modell. Det kan även upplevas som att en 

medarbetare har lite kontroll om det uppkommer mycket oförutsedda händelser på arbetet, 

sådant en helt enkelt inte har kontroll över (Karasek & Theorell 1990, s 59). När det gäller 

upplevelsen av hur mycket medarbetarna själv kan bestämma över sin arbetsdag framhålls 

följande av två medarbetare:  

 

Vi bestämmer hur arbetsdagen ska vara själva, sedan har vi mycket möten. Både i grupp 

och så. Men mycket egen, man behöver inte komma alltid *klockslag* och man behöver 

inte gå hem en viss tid eller så. Man kan lägga upp det lite själv det tycker jag är viktigt. Så 

man kan ha fri arbetstid liksom lite. 
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När man har mer frihet, under ansvar, vi vet vad som ska göras och vi håller oss inom 

ramen. Men vi kan lägga upp det på vårt eget sätt, gruppen mår bättre än att det ska vara 

styrda det här måste, du vet. Om det kommer någon och domderar då kan det bli väldigt 

mycket att gruppen blir “nej!”. 

 

Några av medarbetarna framhåller att möjligheten för medarbetarna att utvecklas är viktigt. En 

medarbetare uttrycker att det stärker individen att få gå på utbildningar och på så vis utveckla 

sina kunskaper. Eriksson och Larsson (2017, s 433f) menar att egenkontroll handlar om 

möjligheten att kunna använda sina kunskaper i arbetet men även att ha möjligheten att kunna 

lära sig nya saker så att individen kan utvecklas. Även några av cheferna framhåller att 

möjlighet till utveckling är en faktor som bidrar till ett välmående hos medarbetarna. Detta tyder 

på att denna utvecklingsmöjlighet bidrar positivt till egenkontrollen i likhet med det Eriksson 

och Larsson redogör för. Om det finns möjligheter till utbildning är det något individen själv 

kan bestämma kring och detta kan bidra positivt till egenkontrollen. 

 

Flera av cheferna uttrycker att självbestämmandet eller möjligheten till kontroll är en viktig del 

för medarbetarna. Att kunna bestämma och lägga upp sitt arbete själv kan enligt oss ses som ett 

handlingsutrymme som kan kopplas till begreppet empowerment. Hanson (2002, s 121f) 

beskriver hur det i empowerment är individens möjlighet att själv ta kontroll och att hantera sitt 

liv på ett hälsofrämjande sätt som är i fokus. Att uppleva ett handlingsutrymme eller 

empowerment leder till en bättre hälsa jämfört med att inte uppleva det (Winroth & Rydqvist 

2008, s 250f). Detta stämmer med det flera av de intervjuade medarbetarna säger gällande 

upplevelsen av att må bättre när de inte är lika styrda. Utifrån ledarskapet framhåller Menckel 

och Österblom (2000, s 44f) att empowerment handlar om att ge kraft till någon annan och 

därför blir empowerment en hälsofrämjande åtgärd. En chef menar att trots att hennes 

medarbetare inte har möjlighet att bestämma över sin arbetsdag och lägga upp sitt arbete har 

hon i medarbetarundersökningar fått svaren att de trots allt är nöjda. Detta tyder på att 

självbestämmandet inte är lika viktigt för alla. Oavsett kravnivå är en låg egenkontroll i arbetet 

enligt Karasek och Theorell (1990, s 36f) problematiskt, eftersom både ett passivt arbete och 

ett spänt arbete leder till ett minskat välbefinnande hos medarbetare. Detta stämmer inte med 

vad chefens medarbetarundersökningar säger eftersom medarbetarna trots liten egenkontroll är 

nöjda enligt chefen. Sammanfattningsvis kan vi se att medarbetarnas egenkontroll i arbetet 

värderas högt av medarbetarna och även cheferna benämner egenkontroll som betydelsefullt. 

 

Stöd i arbetet har betydelse 

Att ens prestation som medarbetare beror på stödet medarbetaren upplever sig få från sin chef 

är något som går att se i intervjusvaren. Två av medarbetarna uttrycker sig på följande sätt kring 

frågan om det stöd de får från sin chef påverkar deras prestation i arbetet:  

 

Jo men då presterar jag mycket bättre, när jag har det lugnt och tryggt och man kan ha ett 

öppet klimat. Då presterar jag mycket bättre. Annars så... det tar energi. Det blir liksom ett 

givande och tagande. 
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Jo men asså blir jag sedd och hörd. Sedd och hörd och bekräftad *skratt*. Nä men asså jag 

tycker det är roligare och blir jag tillfrågad skulle du kunna göra det här, ja men jag gör det 

ju… 

 

Citaten exemplifierar att det är viktigt att uppleva ett stöd från sin chef. En viktig del i Karaseks 

och Theorells krav-, kontroll- och socialt stödmodell är stödet i arbetet. Att uppleva stöd från 

sin chef är viktigt om individen ska vara nöjd med sitt arbete hävdar Karasek och Theorell 

(1990, s 69f). Detta gör att stödet som medarbetarna upplever sig få från sin chef kan vara en 

central del i det hälsofrämjande ledarskapet. Att kunna lita på sin chef är något som flera av 

medarbetarna framhåller som viktigt. Karasek och Theorell (1990, s 69f) framhåller i likhet 

med detta att det handlar om att medarbetare upplever både socialt och emotionellt stöd samt 

att medarbetare kan känna att de kan lita på sin chef. Det sociala stödet kan även innebära ett 

stöd från kollegor vilket är något som flera av medarbetarna nämner. När vi frågar medarbetarna 

om deras möjlighet till stöd i arbetet nämns kollegor frekvent. Detta stämmer överens med det 

Eriksson och Larsson (2017, s 434) skriver om socialt stöd. Socialt stöd beskriver författarna 

kan delas in i tre olika delar; emotionellt, värderande samt instrumentellt stöd. Emotionellt stöd 

handlar om trivsel med arbetskollegor, värderande stöd handlar om att få feedback i sitt arbete 

och instrumentellt stöd handlar om att ha ett gott samarbete (Eriksson & Larsson 2017, s 434). 

Att flera av medarbetarna nämner kollegor som en viktig del i det sociala stödet tyder på att det 

emotionella stödet värderas högt bland medarbetarna. Även det värderande stödet som innebär 

att få feedback framhålls av en medarbetare som något som har en stor betydelse. Att kunna 

samarbeta och ha en bra relation, som det instrumentella stödet innebär, har även det en 

betydande roll utifrån några av medarbetarnas intervjusvar. Om relationen mellan chef och 

medarbetare inte fungerar kan detta skapa en stress enligt Karasek och Theorell (1990, s 69ff).  

 

När vi i intervjuerna med cheferna berörde hur de gör för att ge stöd till sina medarbetare i olika 

situationer, framhåller en chef: 

 

Jag är bra på att kommunicera till min personal att denna dörren alltid är öppen och att man 

alltid är välkommen hit, oavsett. Och att jag aldrig för vidare någonting till någon annan 

och att man kan känna sig trygg med det. Jag agerar inte om jag inte för tillåtelse att göra 

det. Det handlar mycket om det här med tillit.  

 

Även här, i likhet med vad medarbetarna framför, är tilliten och tillgängligheten något som ses 

som väsentligt. Det vill säga att medarbetare känner att de kan lita på sin chef, vilket även 

Karaseks och Theorell (1990, s 69ff) pratar om som något viktigt. Tillit var ett av de begrepp 

som uppkom under flera intervjuer och vid flera tillfällen under intervjuerna. Det handlade både 

om tillit till sin chef samt om chefens tillit till sina medarbetare. Tillit till sin chef går även att 

koppla till det Antonovsky (2005, s 45) skriver om att medarbetare med rätt stöd kan uppleva 

en hanterbarhet trots olika påfrestningar i livet. Vi kan sammanfattningsvis se att stödet i arbetet 

är av stor vikt eftersom detta påverkar medarbetarnas trivsel på arbetet. 
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4.6 Centrala faktorer för upplevelsen av en god hälsa på arbetet  

 

De påverkansfaktorer som vi valt att se till är delaktighet och kommunikation. Även 

organisationskulturen var något vi var intresserade av. När det kommer till 

organisationskulturen ansåg flera av cheferna och medarbetarna att detta inte hade en stor 

påverkan för hur chefen väljer att leda. Detta kan tänkas bero på att organisationskulturens 

påverkan på ledarskapet delvis kan vara omedveten. Ledarskapet kan skapa 

organisationskulturen, men organisationskulturen kan även påverka ledarskapet hävdar 

Alvesson (2013, s 125f). Vi upplevde trots allt att det till viss del fanns de som kunde se en 

svag påverkan eller ansåg sig tro att organisationskulturen kunde påverka. Det fanns dock ingen 

tydlig påverkan eller koppling till organisationskulturen som de tillfrågade var särskilt 

medvetna om.  

 

Delaktigheten är betydelsefull för medarbetarna  

En påverkansfaktor vi var intresserade av att undersöka var delaktighetens betydelse för hälsan. 

Det vill säga om det påverkar hälsan på arbetet om medarbetare upplever att de får vara med 

och påverka samt vara delaktig i exempelvis beslut som tas. Angelöw (2002, 64f) och Hanson 

(2004, s 235) framför att om en ledare kan skapa delaktighet har denne stor möjlighet att kunna 

främja hälsan hos sina medarbetare. Således kan delaktighet vara en central del i det 

hälsofrämjande ledarskapet.  

 

Utifrån flera intervjusvar från både medarbetarna och cheferna är delaktighet i beslut som rör 

arbetet en viktig del för att trivas och må bra på sin arbetsplats. De intervjuade cheferna som 

uppgav att deras medarbetare inte hade en stor delaktighet i sitt arbete, ansåg samtliga att detta 

kunde vara problematiskt eftersom delaktigheten sågs som viktig för att må bra och trivas. När 

vi frågar cheferna kring delaktighetens betydelse för medarbetare, framhåller en chef:  

 

Asså den är, jag tror att den är jätteviktig. Det här med KASAM den här känslan av 

samhörighet, att man tillhör och har handlingsutrymme. Jag tror att det är A och O att få 

vara delaktig i beslut och då kommer vi till att cheferna går på utbildningarna och sedan 

ska vi leverera någonting. Ja men ge dem också samma sak, då pratar vi samma språk.  

 

Även bland de intervjuade medarbetarna återfinns detta mönster, att delaktigheten ses som 

viktig. När vi frågar om hur pass viktig delaktighet är, uttrycker sig en medarbetare på följande 

sätt:  

 

Jo men den är viktig det är den. Det är väl en sak som skulle kunna göra att jag väljer att 

lämna om jag inte fortsatt upplever det liksom. 

 

I citatet ovan menar medarbetaren att denne skulle byta jobb om delaktigheten inte fortsatt var 

som den är idag, vilket kan kopplas till det Hanson (2004, s 231ff) menar att om en upplever 

sig kunna vara med och påverka leder det till en starkare motivation.  
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Utifrån flera av intervjusvaren från både medarbetarna och cheferna, kan det tolkas som att 

delaktighet är en viktig faktor i att uppleva arbetsglädje. Hanson (2004, s 231ff) hävdar att en 

del som gör delaktigheten betydelsefull är att den skapar en känsla av meningsfullhet, vilket 

går att koppla till KASAM. Antonovsky (2005, s 45f) framhåller att en viktig del i att uppnå 

KASAM är att känna meningsfullhet. Vilket individer gör genom att känna engagemang och 

en känslomässig mening med saker (Antonovsky 2005, s 45f). Meningsfullhet kan även enligt 

Hanson (2010, s 114f) leda till en arbetsglädje. Även begriplighet, som är en annan del av 

KASAM, kan kopplas som en positiv effekt av delaktighet. Genom begriplighet kan en individ 

hantera påverkansfaktorer utan att uppleva saker som ett kaos, individen är beredd på oväntade 

och väntade saker och kan hantera dessa på ett begripligt sätt (Antonovsky 2005, s 44f). Utifrån 

Antonovskys KASAM kan det tolkas som att om en får vara delaktig är det lättare att uppnå en 

begriplighet och förståelse för saker och inte bara se det som ett kaos.  

 

Utifrån intervjusvaren från medarbetarna kan vi se att det finns delade meningar om mängden 

delaktighet som upplevs. Det vi kan se utifrån flera av medarbetarnas intervjusvar är en önskan 

om mer delaktighet. När vi frågar två medarbetare om hur stor delaktighet och stor möjlighet 

till påverkan som upplevs framkommer detta: 

 

Nej men vi får väl säga sedan vet vi inte vad som... Men ibland kan det ju vara att vi kanske 

är lite delaktiga, eventuellt. Men inte så mycket, nej. Det blir som det blir och sedan får 

man foga sig liksom.  

 

De hittar på mycket, men man tar inte det så allvarligt längre för det vet man inte om det 

blir något. Och där kunde man ju lägga mer energi på något annat liksom så [...] Där blir 

det ohälsa och man vaknar på nätterna och lite så. 

 

Citaten kan tolkas som att ett resultat av att inte få vara delaktig och få en förståelse för saker 

kan leda till att medarbetarna upplever att det de säger inte spelar någon roll och att de bara får 

rätta sig efter det som bestäms. Det stämmer överens med Karaseks och Theorells krav-, 

kontroll-och socialt stödmodell på så vis att kontrollen upplevs som låg eftersom en inte får 

vara delaktig. Det som även går att koppla till delaktighet är begreppet empowerment. 

Begreppet innefattar att känna att man kan ha möjlighet att påverka samt på så sätt upplever 

kontroll (Winroth & Rydqvist 2008, s 450f). Delaktighet kan också kopplas till kommunikation. 

Hanson (2004, s 247) framhåller att kommunikation är viktigt för att möjliggöra delaktighet. 

Detta eftersom kommunikation krävs när medarbetare ska göras delaktiga i exempelvis olika 

processer.  

 

När vi intervjuade cheferna om delaktighet framhålls det att delaktigheten inte bara är positiv. 

En chef uttrycker sig på följande vis:  
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Jag kan säga att de är väldigt delaktiga, ibland lite för mycket delaktiga i beslut. Ibland 

kanske man ska tänka efter, för det kan vara en press för medarbetaren. Att känna att man 

alltid ska vara delaktig. 

 

Delaktigheten kan enligt chefen bli för mycket. Det kan tyda på att delaktigheten och att bli 

inblandad i allt istället kan skapa en känsla av stress. Vilket inte överensstämmer med det 

Hanson (2004, s 236f) skriver om att delaktighet kan leda till välbefinnande hos medarbetare. 

Att delaktighet kan skapa en stress går även emot begriplighet som är en viktig del i KASAM, 

eftersom delaktighet skulle kunna leda till ett kaos och inte till begriplighet i vissa fall. Det som 

framkommer under några av intervjuerna med cheferna är att delaktighet och att medarbetarna 

blir inblandade i saker kan leda till en negativ effekt på medarbetarnas välmående. Istället kan 

delaktigheten upplevas som ett krav. Karaseks och Theorell (1990, s 62f) framhåller att om en 

individ upplever höga krav i arbetet leder detta till en känsla av stress.  

 

Sammanfattningsvis är delaktighet i arbetet en viktig del för att medarbetarna ska trivas och må 

bra enligt både cheferna och medarbetarna. Flera av medarbetarna önskar mer delaktighet, 

medan en chef menar att delaktigheten kan bli för mycket. 

 

Kommunikationen är viktig 

Samtliga intervjuer med både cheferna och medarbetarna påvisar att kommunikationen ses som, 

om inte det viktigaste, bland det viktigaste i ledarskapet. När vi frågar cheferna om vikten av 

kommunikation i ledarskapet framkommer det:  

 

Jätteviktigt och jättesvårt. Att kommunicera information är jättesvårt, eller egentligen 

jättelätt man säger någonting på ett möte eller mejlar ut information men i en grupp av säg 

10 så har ju hälften inte hört eller sett.  

 

Man kan väl säga att det är väl A och O. Det är väl ofta där det brister, när det blir sämre... 

får jag nog säga, det är väl där konflikter uppstår. Både sinsemellan medarbetare men också 

mellan chef, man förstår inte varandra och då är ofta kommunikationen felet, där det brister. 

Det är jätteviktigt. 

 

När vi frågar medarbetarna om hur viktigt det är med kommunikation i ledarskapet, 

framkommer: 

 

Den är ju jätteviktig. Utan kommunikation kommer man ingenstans, det är det absolut 

viktigaste. Fungerar inte det då får man nog lägga ner arbetsplatsen tror jag. Hur ska man 

annars kunna lyfta någonting, komma vidare, det här tycker jag, hur gör jag det här och har 

man då bara någon som [...] Så att kommunikation är det viktigaste av allting i ett ledarskap. 

 

Jätteviktigt. Kommunicerar man inte så, då fastnar ju det på vägen. Det är ju det viktiga att 

jag kan prata med chefen och chefen kan prata med mig. Sedan är det väl väldigt viktigt 

hur man uttrycker sig. Jag vet ju att skulle chefen uttrycka sig plumpt då hörs ju det i 
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personalgruppen asså hon sa så här, då kommer det ju direkt. Jag menar jag kan ju kasta ur 

mig grodor hela tiden, det är ju ingen som bryr sig. 

 

Kommunikationen är således viktig, men även svår. Heide, et al. (2005, s 17f) hävdar att 

organisationer är beroende av att kommunikationen mellan människor fungerar för att 

organisationen ska göra det. Lindmark och Önnevik (2011, 187f) menar att det gäller att 

kommunikationen mellan cheferna och medarbetarna är bra, men även att medarbetare har en 

god kommunikation med sin chef. Liknande resultat fann Tafvelin, et al. (2011) i sin studie där 

de undersökte transformativt ledarskap. De fann att medarbetares välmående förbättras genom 

en bra kommunikation och att detta påverkar arbetsklimatet positivt. Utefter de intervjusvar vi 

fått är det även svårt att definiera mer precist hur en bra kommunikation ser ut. Enligt Ljusenius 

och Rydqvist (1999, s 14f) behöver en ledare träna på att kommunicera rätt beroende på vad 

situationen kräver. Cheferna vi intervjuat framhåller att kommunikationen är svår, vilket tyder 

på att det Ljusenius och Rydqvist säger stämmer, att det behövs mycket träning i detta.  

 



 

 

41 

5. Sammanfattande diskussion 
 

 

I denna avslutade del redogör vi för de slutsatser som vi kan dra samt för hur syftet och 

frågeställningarna besvaras. Vi diskuterar även slutsatserna samt styrkor och svagheter i vår 

studie. Slutligen lägger vi fram förslag till fortsatt forskning. 

 

 

5.1 Slutsatser 

 

Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad förståelse för de intervjuade chefernas och 

medarbetarnas upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos 

medarbetare samt vilka faktorer som upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en 

kommun. För att kunna besvara syftet formulerade vi tre frågeställningar som redogörs för i 

detta avsnitt. Syftet har uppfyllts genom att vi har besvarat våra frågeställningar och redogjort 

för upplevelsen av det hälsofrämjande ledarskapet hos medarbetare och chefer i en kommun, 

för hur cheferna arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet, för det hälsofrämjande 

ledarskapets påverkan på medarbetarna samt vilka delar medarbetarna och cheferna kan 

identifiera som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

1. Hur ser chefer och medarbetare i kommunen på innebörden av hälsofrämjande ledarskap? 

 

Hälsofrämjande ledarskap i kommunen är något som har flera beskrivningar och innebörder. 

Det vi kan se är att cheferna har en tydligare bild av det hälsofrämjande ledarskapet än vad 

medarbetarna har. Några av cheferna nämner att balans mellan arbetsliv och privatliv är en del 

av det hälsofrämjande ledarskapet. Likaså är tydlighet, uppmuntran och att vara en förebild 

väsentliga delar enligt flera chefer. Medarbetarna menar att hälsofrämjande ledarskap till stor 

del innebär att man blir sedd och lyssnad på av sin chef. 

 

Axelsson, et al. (2011) fann i deras studie tre olika beskrivningar av ett hälsofrämjande 

ledarskap. Dessa går delvis ihop med det vi funnit i vår studie. Vi fann att den andra 

beskrivningen av hälsofrämjande ledarskap som en stödjande ledarskapsstil och den tredje 

beskrivningen av hälsofrämjande ledarskap som en hälsosam arbetsplats i stort var 

beskrivningar som kan identifieras i respondenternas beskrivningar av det hälsofrämjande 

ledarskapet. Dock kan Axelssons, et al. första beskrivning, aktiviteter på arbetet, inte återfinnas 

i lika hög grad som de andra beskrivningarna. En likhet vi ser utifrån chefernas och 

medarbetarnas intervjusvar är att tydlighet är något som sammankopplas med det 

hälsofrämjande ledarskapet. En skillnad vi kan se utifrån intervjusvaren är att cheferna nämner 

balans mellan arbetsliv och privatliv som en del av det hälsofrämjande ledarskapet, vilket 

medarbetarna inte gör. 
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En slutsats vi kan dra angående ledarskap och det hälsofrämjande ledarskapet är att bli sedd, 

hörd och bekräftad är betydelsefulla begrepp för att främja hälsan bland medarbetare. Det 

centrala i det hälsofrämjande ledarskapet är att vara tydlig och intresserad som chef samt att 

medarbetarna kan känna en tillit till sin chef. Dessa slutsatser besvarar även syftet med studien, 

eftersom vi fått en förståelse för chefernas och medarbetarnas upplevelser av det 

hälsofrämjande ledarskapet. 

 

2. På vilket sätt arbetar cheferna i kommunen med det hälsofrämjande ledarskapet? Hur 

påverkar chefens ledarskap medarbetare? 

 

Cheferna som intervjuades upplever att de arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet genom 

att till viss del förmedla vidare kunskapen om det hälsofrämjande ledarskapet. Denna 

förmedling skiljer sig dock åt mellan chefer, men flera av cheferna menar att det är viktigt att 

förmedla vidare kunskapen. Cheferna arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet genom att 

vara bra föredömen, skapa hälsosamma scheman och skapa en balans mellan privatliv och 

arbetsliv för medarbetarna. Cheferna arbetar med arbetsplatsträffar och 

medarbetarundersökningar när det kommer till att förbättra arbetsmiljön. Vi kan se 

utvecklande-, transformativt- och salutogent ledarskap i chefers ledarskap i kommunen. Den 

ledarskapsstil som framkommer tydligast är det utvecklande ledarskapet.  

 

Medarbetarna som intervjuades upplever att chefen arbetar med hälsofrämjande ledarskap 

genom att vara en tydlig chef. Några av medarbetarna menar att det finns brister i 

arbetsmiljöarbetet och samtliga menar att det kan förbättras. Medarbetarna framhåller i likhet 

med cheferna att kommunen och cheferna arbetar med arbetsmiljön genom arbetsplatsträffar 

och medarbetarundersökningar. Utifrån medarbetarnas svar kan vi se att de har mindre insikt i 

hur det arbetas med det hälsofrämjande ledarskapet. Detta på grund av att medarbetarna inte 

har utförliga svar kring hur cheferna arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet i kommunen.  

 

När det kommer till hur medarbetarna påverkas av chefens ledarskap framkommer att 

ledarskapet tydligt kan påverka hälsan hos medarbetarna. Detta framkommer i både chefernas 

och medarbetarnas intervjusvar. Cheferna och medarbetarna menar båda att medarbetarnas 

hälsa påverkas positivt genom en trygg, närvarande och tydlig chef. Även att bli sedd av sin 

chef samt möjligheten att utvecklas och att kunna ta ansvar i sitt arbete är något som påverkar 

medarbetarna. 

 

En slutsats är att cheferna använder sig av det hälsofrämjande ledarskapet genom att chefen är 

ett gott föredöme, är tydlig, lägger hälsosamma scheman samt arbetar med att skapa balans i 

arbetslivet och privatlivet. Utifrån intervjusvaren drar vi även slutsatsen att chefens ledarskap 

påverkar hälsan hos medarbetarna. Chefen påverkar hälsan hos medarbetarna genom sitt sätt att 

agera, exempelvis att bli sedd av sin chef påverkar medarbetarna positivt. Dessa slutsatser kan 

kopplas till syftet med studien, eftersom de besvarar hur ledarskapet påverkar medarbetare samt 

hur chefers och medarbetares upplevelser av hur det hälsofrämjande ledarskapet ser ut. 
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3. Vad upplever chefer och medarbetare i kommunen är viktiga delar i ett hälsofrämjande 

ledarskap? 

  

De viktigaste delarna i ett hälsofrämjande ledarskap upplevde medarbetarna i kommunen var 

följande; att upplevelsen av egenkontroll för medarbetaren är hög, att denne upplever ett stöd 

från sin chef och kollegor, att denne tillåts vara delaktig samt att kommunikationen fungerar. 

Enligt medarbetarna var en viktig del i stödet tillit till sin chef. Delaktigheten var viktig för att 

medarbetarna skulle trivas, må bra och känna arbetsglädje. Resultatet indikerar dock att flera 

av medarbetarna önskar mer delaktighet. Vi kan se att medarbetarna framhåller att 

organisationskultur och krav i arbetet inte ses som delar som direkt påverkar det hälsofrämjande 

ledarskapet. 

 

De viktigaste delarna i ett hälsofrämjande ledarskap upplevde cheferna i kommunen var 

följande; egenkontroll för medarbetaren, stödet från chefen, delaktighet och kommunikation 

även om den kan vara svår att lyckas med. Cheferna framhåller att stödet från chefen påverkar 

medarbetarnas prestation och tilliten är en viktig del i stödet. Delaktigheten menar cheferna är 

viktig för att medarbetarna ska trivas och känna arbetsglädje, men även att delaktigheten kan 

bli ett krav enligt en chef. Cheferna menar att krav i arbetet inte har en stor påverkan så länge 

medarbetarna inte upplever kraven som för höga. Organisationskultur har enligt cheferna ingen 

direkt påverkan på deras hälsofrämjande ledarskap. 

 

Gällande organisationskultur kan denna påverka ledarskapet i sig, dock har vi kommit fram till 

att detta troligen sker omedvetet i kommunen. Empowerment är något vi kan urskilja som en 

betydelsefull del för att medarbetare ska kunna uppleva kontroll i sitt arbete. Därför kan 

cheferna genom att förmedla empowerment ge medarbetare en känsla av kontroll. Vidare kan 

vi se att krav i arbetet inte påverkar medarbetares hälsa negativt, om dessa krav är hanterbara. 

 

Utifrån detta resultat kan vi dra slutsatserna att om medarbetarna får en ökad kunskap i sin 

yrkesroll är det något som kan ge medarbetarna en starkare känsla av kontroll i arbetet. Har en 

medarbetare mer kunskap, har denne även fler möjligheter att kunna lösa oväntade situationer 

som kan uppkomma och på så vis blir kontrollen högre i arbetet. Vi kan se att stödet i arbetet 

är en väsentlig del i det hälsofrämjande ledarskapet, i likhet med egenkontroll.  Även 

kommunikation kan vi identifiera som viktigt i ledarskapet för att främja hälsa. Eftersom 

kommunikation framhölls som svårt, kan vi även se att det ständigt är viktigt att träna på att 

kommunicera för att medarbetare och chefer lättare ska kunna förstå varandra. Delaktighet sågs 

av både medarbetarna och cheferna som något som är betydelsefullt för att trivas och må bra i 

sitt arbete. Därför kan vi dra slutsatsen att delaktighet ses som viktigt att möjliggöra för i 

ledarskapet, för att detta ska vara hälsofrämjande. Dessa slutsatser besvarar vårt syfte eftersom 

de beskriver de påverkansfaktorer som ses som viktiga för att medarbetare ska uppleva en god 

hälsa på arbetet.   

 



 

 

44 

5.2 Diskussion 

 

Vi vill inleda med att lyfta några av de delar som vi finner intressanta utifrån de slutsatser vi 

kunnat dra. För det första vill vi ta upp att vi fann flera förklaringar till vad hälsofrämjande 

ledarskap innebär. Menckel och Österblom (2000, s 25ff) menar att människor är olika och 

därför kan vad som upplevs som hälsofrämjande skilja sig åt. Detta kan förklara varför vi i 

studien kan identifiera flera förklaringar för vad det hälsofrämjande ledarskapet innebär. 

Eftersom vi fann att det fanns olika förklaringar till vad hälsofrämjande ledarskap innebär enligt 

respondenterna föreslår vi att kommunen skapar en tydligare definition av det hälsofrämjande 

ledarskapet. Detta för att kunna skapa en gemensam förståelse för innebörden för både cheferna 

och medarbetarna i kommunen.  

 

För det andra vill vi belysa att cheferna hade en större kunskap om innebörden av det 

hälsofrämjande ledarskapet, vilket kan bero på att de gått en utbildning i det. Det kan även bero 

på att cheferna väljer att prata i dessa termer sinsemellan och för medarbetarna är 

hälsofrämjande ledarskap troligen ett begrepp som inte dagligen används. Vi frågar oss därför 

om förutsättningarna för att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet hade kunnat bli bättre 

om både cheferna och medarbetarna hade fått gå utbildningen. 

 

För det tredje vill vi ta upp att kraven medarbetarna har i arbetet inte sågs som problematiskt 

enligt medarbetarna och cheferna. Detta förvånade oss, med tanke på att Karaseks och Theorells 

krav-, kontroll-och socialt stödmodell.  Krav nämns inte av cheferna och medarbetarna som en 

viktig påverkansfaktor i det hälsofrämjande ledarskapet, vilket kan bero på att medarbetarna vi 

intervjuat inte ansåg sig ha för höga krav. Om vi hade intervjuat cheferna om deras krav hade 

utfallet möjligen blivit annorlunda. 

 

För det fjärde vill vi lyfta vår upptäckt att organisationskulturens påverkan på ledarskapet inte 

är synlig i en vidare utsträckning. Organisationskulturen var något vi på förhand trodde skulle 

ha en påverkan på chefernas ledarskap, att denna påverkan inte upplevs i stor utsträckning av 

cheferna och medarbetarna kan bero på att den är omedveten. Att påverkan är omedveten kan 

bero på att respondenterna själva är del av kommunens kultur och således har svårare att 

identifiera den. Om vi hade velat studera denna påverkan hade vi behövt intervjua personer som 

inte är delaktiga i kulturen i kommunen, som på så vis hade kunnat identifiera om det funnits 

en påverkan på ledarskapet. Detta hade kunnat vara personer som slutat alternativt personer 

som är nyanställda. 

 

Styrkor och svagheter i studiens utförande 

En styrka med vår uppsats är att vi har en bredd bland respondenter, eftersom vi har 

respondenter från olika delar i kommunen vilket gör att vi får ett vidare synsätt. Även studiens 

ämne är en styrka eftersom det hälsofrämjande ledarskapet är relevant i mening att minska 

ohälsa på arbetsplatser, särskilt i Göteborgsregionen där det arbetas med HälsoGreppet och det 
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hälsofrämjande ledarskapet. Det som bör nämnas är att vi i vår studie inte varit ute efter att 

kunna generalisera resultatet men vi upplever trots det att vi har kunnat finna vissa intressanta 

mönster som troligen inte är unika för vår undersökningsgrupp. 

 

Vi har efter intervjuerna reflekterat över om vi hade kunnat vara tydligare i intervjuerna, 

eftersom vi tog upp olika begrepp i intervjufrågorna utan att förklara dem. Exempelvis använde 

vi begreppet hälsa utan att vidare förklara det. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi ansåg 

att det bland respondenterna inte behövdes en förklaring. I efterhand har vi funderat på om 

exempelvis begreppet hälsa är ett begrepp som kan ha olika betydelser hos olika individer. 

Frågorna i våra intervjuguider hade möjligen blivit tydligare om vi valt att definiera begreppets 

betydelse för denna studie. En annan svaghet i vår studie är att respondenterna har varit kända 

av vår kontaktperson. Detta kan ha påverkat det resultat vi fått, vi har dock varit noga med att 

försäkra respondenterna om att ingen information kommer gå att spåra tillbaka till de enskilda 

individer som deltagit i studien. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det som uppkom efter bearbetningen av den insamlade empirin var att det hälsofrämjande 

ledarskapet även innefattar hur ledarskapet är hälsosamt för chefen som utövar det. Detta är 

någon som vi önskar att vi hade kunnat fördjupa oss mer i, dock har vi valt att fokusera på hur 

medarbetarna påverkas i denna studie. Ett förslag till fortsatt forskning är således att undersöka 

det hälsofrämjande ledarskapets påverkan på chefen.  

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka organisationskulturens påverkan på 

ledarskapet. Vi kunde i undersökning inte identifiera en stark koppling mellan ledarskapet och 

organisationskulturen, vilket kan tänkas bero på valet av intervjupersoner. Det hade varit 

intressant att studera ifall organisationskulturen kan påverka kommunen, cheferna och 

ledarskapet.  

 

Avslutningsvis är ett förslag till fortsatt forskning att undersöka huruvida kommunens satsning 

med det hälsofrämjande ledarskapet har lyckats. Eftersom kommunen är i början av sitt arbete 

med det hälsofrämjande ledarskapet kan vi med denna studie inte besvara hur väl kommunen 

lyckats med sin satsning, vilket inte heller var syftet med studien. Det kan dock tänkas möjligt 

att i en framtida studie undersöka detta. 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1 

Information till deltagare 

 

Vill du delta i en studie kring ledarskapets betydelse för hälsa? 
 

Hej, vi är två studenter från Karlstad universitet som läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Studien är ett examensarbete på grundnivå och kommer att genomföras 

med hjälp av intervjuer under perioden 27/3-12/4. Intervjun beräknas ta cirka en timme och det 

är viktigt att den sker i en ostörd miljö. Intervjun sker på en tid och plats som passar dig och vi 

kommer med ditt medgivande att spelas in intervjun.  

 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för chefer och medarbetares upplevelser av det 

hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos medarbetare samt vilka faktorer som 

upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en kommun. 

 

Den information samt det inspelade materialet kommer endast vi två som skriver arbetet och 

vår handledare att få ta del av. I redovisningen av resultatet kommer vi inte utelämna några 

typer av uppgifter som gör att det skulle kunna gå att spåra vem som sagt vad. Resultatet 

kommer att sammanställas till ett examensarbete som även kommer att presenteras på 

universitet och för kommunen. När examensarbetet blivit godkänt kommer det att finnas 

tillgängligt på nätet. Inspelningar och det utskrivna materialet från intervjuerna kommer att 

förstöras efter att examensarbetet blivit godkänt.  

 

Viktigt att poängtera är att intervjuerna är helt frivilligt att delta i och du kan närsomhelst 

avbryta din medverkan. Anmälan till intervjuerna sker via XXX. 

 

Ni är välkomna att höra av er till oss om ni skulle ha några ytterligare frågor kring studien. 

 

Olivia Andersson   Hanna Klintberg 

Tel: 070-XXX XX XX   Tel: 070-XXX XX XX 

Mejl: XXX                                              Mejl: XXX 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide chefer 

Denna studie handlar om hälsofrämjande ledarskap. Kommunen har nyligen genomfört en 

utbildning inom detta område. Vi vill påminna om att vi har tystnadsplikt och att informationen 

från denna intervju endast kommer användas i denna studie. Det är endast vi två och vår 

handledare som kan komma att ta del av denna intervju. Det är självklart frivilligt att delta och 

du kan när som helst avbryta. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund:  

 Hur länge har du arbetat i Kungsbacka kommunen? 

 Hur länge har du haft en ledande position? Hur länge har du arbetat i din nuvarande 

position? 

 

Hälsofrämjande ledarskap: 

 Vad är det viktigaste i ledarskapet enligt dig?  

 Hur arbetar ni med arbetsmiljön på er arbetsplats? Hur ofta? 

 Vad är hälsofrämjande ledarskap enligt dig? 

 Hur tror du att du som chef påverkar dina medarbetare genom ditt sätt att agera? På 

vilket sätt?  

 På vilket sätt skulle du beskriva att ditt ledarskap påverkar dina medarbetares hälsa? 

Hur applicerar du det hälsofrämjande ledarskapet i praktiken?  

 På vilket sätt skulle ditt hälsofrämjande ledarskap kunna bli bättre?  

 På vilket sätt skulle arbetet kring hälsofrämjande ledarskap kunna bli bättre i 

kommunen? Finns det brister enligt dig?  

 Hur förmedlar du/ni vidare det ni lärt ert om hälsofrämjande ledarskap till 

medarbetarna? På vilket sätt får de ta del och skapa sig en förståelse för 

hälsofrämjande ledarskap? 

 

Krav-, kontroll- och socialt stödmodellen/ KASAM: 

 Upplever du att du som chef ger stöd till medarbetare i olika situationer på arbetet? På 

vilket sätt och i vilka sammanhang? 

 Vilken möjlighet upplever du att du ger dina medarbetare att själva kunna lägga upp 

sin tid och planera vad som ska göras på arbetet? På vilket sätt? Om inte, varför? 

 Upplever du att du genom ditt ledarskap ger medarbetare de verktyg som krävs för att 

klara av sina arbeten? I så fall hur? 

 På vilket sätt motiverar du som chef medarbetare i perioder när det är mycket att göra?  

 

Andra påverkansfaktorer: 

 Anser du att kommunikation i allmänhet är en viktig del i ditt ledarskap? På vilket 

sätt? 
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 Anser du att det på arbetsplatsen finns ett visst sätt som ledare förväntas vara på? Kan 

det påverka ditt ledarskap? På vilket sätt? 

 På vilket sätt upplever du att dina medarbetare kan vara delaktiga i de beslut som tas 

på arbetsplatsen? Vilka typer av beslut kan det vara?  

 

 Finns det något mer som du vill tillägga till intervjun? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide medarbetare 

Denna studie handlar om hälsofrämjande ledarskap. Cheferna på kommunen har nyligen 

genomgått en utbildning inom detta område. Vi vill påminna om att vi har tystnadsplikt och att 

informationen från denna intervju endast kommer användas i denna studie. Det är endast vi två 

och vår handledare som kan komma att ta del av denna intervju. Det är självklart frivilligt att 

delta och du kan när som helst avbryta. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund:  

 Hur länge har du arbetat i Kungsbacka kommunen? 

 Hur länge har du arbetat i din nuvarande position? 

 

Hälsofrämjande ledarskap: 

 Vad är det viktigaste i ledarskapet enligt dig?  

 Hur ser du att kommunen eller chefer arbetar med arbetsmiljön på er arbetsplats? 

 Vad är hälsofrämjande ledarskap för dig? 

 På vilket sätt skulle du beskriva att ledarskapet på din arbetsplats påverkar 

medarbetarnas hälsa? 

 Hur upplever du att kommunen arbetar med att öka hälsa bland medarbetare?  

 På vilket sätt anser du att chefer på din arbetsplats arbetar med att öka hälsa bland 

medarbetare? Hur visar det sig? Ge exempel. 

 På vilket sätt tror du att du som medarbetare påverkas av din chefs sätt att agera? Ge 

exempel. 

 Hur förmedlar cheferna vidare kunskapen om hälsofrämjande ledarskap till er 

medarbetare? På vilket sätt får ni ta del och skapa er en förståelse för hälsofrämjande 

ledarskap? 

 

Krav-, kontroll- och socialt stödmodellen/ KASAM: 

 Upplever du att du har mycket att göra på arbetet? På vilket sätt? Hur löser du det? 

 På vilket sätt upplever du att du kan få stöd av din chef i olika situationer på 

arbetsplatsen? I vilka situationer? Hur skulle stödet kunna bli bättre? 

 Om du upplever ditt stöd från chefen som bra/dåligt, på vilket sätt märker du skillnad i 

hur du presterar baserat på detta stöd i arbetet?  

 Anser du att du har de verktyg som krävs för att klara ditt arbete? Om inte, upplever 

du att du kan få hjälp med det?  

 På vilket sätt upplever du att du har möjlighet att själv bestämma över ditt arbete, hur 

det utförs och vad som ska prioriteras? Om inte, varför då? 
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Andra påverkansfaktorer: 

 Hur anser du att kommunikation är en viktig del i ledarskapet? På vilket sätt upplever 

du kommunikationen från din chef på arbetsplatsen? 

 Anser du att det finns ett visst sätt som ledarskap är eller förväntas vara i kommunen? 

På vilket sätt? Ge exempel. 

 På vilket sätt upplever du att du kan vara delaktig i beslut som tas på din arbetsplats? 

Vilka typer av beslut kan det vara? 

 

 Finns det något mer som du vill tillägga till intervjun? 


